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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 neraka akan ditutup 252 tahun yang akan 
datang, menurut perhitungan Allah, berdasarkan pada photon, quark dan struktur molekuler asam 
nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA) 

Dalam Al Quran ditemukan beberapa ayat yang menjadi kunci untuk membuka rahasia mengenai 
neraka akan ditutup 252 tahun yang akan datang, menurut perhitungan Allah, yaitu ayat-ayat: 

"Malaikat-malaikat dan ruh naik  kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu 
tahun. (Al Ma´aarij : 70: 4)

"Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi 
seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-
Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. (Az Zumar : 
39: 67)

 
"Allah-lah yang menurunkan kitab dengan kebenaran dan neraca. Dan tahukah kamu, boleh 
jadi hari kiamat itu dekat ? (Asy Syuura : 42: 17)

"Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah: "Sesungguhnya 
pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah." Dan tahukah kamu, boleh jadi hari
berbangkit itu sudah dekat waktunya. (Al Ahzab : 33: 63)

"Apabila matahari digulung, (At Takwiir: 81: 1)

"dan apabila bintang-bintang berjatuhan, (At Takwiir : 81: 2)
 

"Telah dekat terjadinya hari kiamat. (An Najm : 53: 57)

"Segungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan agar supaya tiap-tiap diri itu 
dibalas dengan apa yang ia usahakan (Thaahaa: 20: 15)

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

"Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan 
manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk, dia mengutuk 
kawannya; sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk 
kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu: "Ya Tuhan kami, 
mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat 
ganda dari neraka." Allah berfirman: "Masing-masing mendapat yang berlipat ganda, akan 
tetapi kamu tidak mengetahui." (Al A'raaf : 7: 38)

"pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit, dan meraka semuanya berkumpul 
menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.  (Ibrahim : 14: 48)



”Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka 
mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami dan mereka mempunyai mata 
tidak dipergunakannya untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga tidak dipergunakannya 
untuk mendengar. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka 
itulah orang-orang yang lalai. (Al A'raaf : 7: 179)

"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 kepunyaan Allah-lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah 
kejadian kiamat itu, melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat. Sesungguhnya Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. (An Nahl : 16: 77)

Dalam usaha membuka tabir mengenai neraka akan ditutup 252 tahun yang akan datang, menurut 
perhitungan Allah, penulis mendasarkan pada photon, quark dan deoxyribonucleic acid atau asam 
deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat. 

HIPOTESE 

Disini penulis mengajukan hipotese neraka akan ditutup 252 tahun yang akan datang, menurut 
perhitungan Allah, sedangkan menurut perhitungan manusia harus dikalikan dengan angka 
18262980, 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 

Kalau kita mau mengetahui quark maka 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.



NERAKA AKAN DITUTUP 252 TAHUN YANG AKAN DATANG, MENURUT 
PERHITUNGAN ALLAH

Nah sekarang, kita terus berusaha untuk memusatkan pikiran guna membuka rahasia yang 
tersembunyi didalam ayat: "...boleh jadi hari kiamat dekat (Asy Syuura : 42: 17) "Apabila matahari 
digulung (At Takwiir: 81: 1)"... apabila bintang-bintang berjatuhan (At Takwiir : 81: 2)
"...sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun. (Al Ma´aarij : 70: 4)

Disini Allah mendeklarkan"...boleh jadi hari kiamat itu dekat (Asy Syuura : 42: 17)

Nah, perhitungan "...hari kiamat dekat (Asy Syuura : 42: 17) adalah perhitungan menurut perhitungan 
Allah, bukan menurut perhitungan manusia.

Sekarang, timbul pertanyaan,

Bagaimana sebenarnya Allah menghitung kapan hari kiamat akan terjadi ?

Jawabananya adalah

Tersimpan didalam rahasia dibalik ayat "...sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun. (Al Ma´aarij : 
70: 4)

Nah, inilah kunci rahasia Allah untuk menghitung kapan hari kiamat akan terjadi menurut Allah dan
kapan hari kiamat akan terjadi menurut manusia.

Sekarang, kita hitung, menurut Allah hari kiamat akan terjadi ketika "...matahari digulung (At 
Takwiir: 81: 1)

Artinya, matahari akan kehabisan bahan bakar atom hidrogen, ketika bahan bakar atom hidrogen 
habis, matahari akan mati. Bahan bakar atom hidrogen akan habis 4600000000 tahun yang akan 
datang menurut perhitungan manusia. Kalau dihitung menurut perhitungan Allah  bahan bakar atom
hidrogen akan habis 4600000000 : 18262980 = 251.8 tahun

Sekarang terbukti, bahwa kalau menurut Allah hari kiamat, ketika "...matahari digulung (At Takwiir: 
81: 1) adalah 251.8 tahun, dibulatkan menjadi 252 tahun, yang akan datang. Sedangkan menurut 
perhitungan manusia  4600000000 tahun yang akan datang atau 4,6 milyar tahun yang akan datang.

Nah sekarang, timbul pertanyaan lagi,

Bagaimana dengan neraka yang sudah penuh dengan ”...roh Ku...(Al Hijr : 15: 29) atau ”...roh Allah...
(Al Hijr : 15: 29) yang keluar dari tubuh manusia yang sudah meninggal dunia ?

Nah, jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat:"pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain dan 
langit (yang lain)...(Ibrahim : 14: 48)

Nah, karena "...matahari digulung (At Takwiir: 81: 1) atau karena matahari kehabisan bahan bakar 
atom hidrogen, atau "...matahari (mati)...(At Takwiir: 81: 1), maka bumi ini juga mati.

Sekarang, karena neraka dan surga ada di bumi, mengapa neraka dan surga ada di bumi ?

Jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat: luas surga adalah”...seluas langit dan bumi...(Ali 'Imran: 
3: 133). Dimana sebenarnya, yang disebut dengan langit adalah hamparan ruangan yang diatasnya 
ada bumi. Jadi, sebenarnya, luas surga dan neraka adalah”...seluas bumi...(Ali 'Imran: 3: 133). Atau 



dengan kata lain, surga dan neraka ada di bumi.

Jadi, ketika bumi mati, maka neraka akan ditutup, karena mati.

Nah sekarang, timbul pertanyaan lagi,

Bagaimana mungkin neraka ditutup dan neraka mati, sedangkan didalamnya penuh dengan ”...roh 
Ku...(Al Hijr : 15: 29) atau ”...roh Allah...(Al Hijr : 15: 29) yang keluar dari tubuh manusia yang sudah 
meninggal dunia ?

Jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat:"...bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit (yang 
lain)...(Ibrahim : 14: 48)

Nah, jadi, ketika bumi yang manusia hidup sekarang ini mati, maka akan dicarikan bumi yang lain 
untuk menjadi tempat baru bagi neraka dan surga.

Dimana "...bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit (yang lain)...(Ibrahim : 14: 48) ada di galaksi
Bima sakti tempat matahari, bumi sekarang ada. 

Di galaksi Bima sakti ada sekitar 150 kumpulan bintang yang setiap kumpulannya terdiri dari 1000 
000 bintang. Setiap bintang ada yang dikelilingi oleh planet, seperti matahari yang bumi dan planet 
lainnya mengelilingi matahari.

Sedangkan didalam tujuh langit ada sekitar 100 000 000 000 galaksi. Kalau dihitung berapa bintang 
didalamnya maka akan ditemukan sekitar 15 000 000 000 000 000 000 bintang.
 
Sebenarnya, di galaksi Bima sakti sudah ada 150 000 000 bintang, termasuk matahari yang bumi dan
planet lainnya mengelilingi matahari. Jadi, kalau matahari dan bumi sekarang mati, maka neraka 
dan surga akan dipindahkan ke planet atau bumi lainnya yang masih hidup, yang masih 
mengelilingi bintang atau matahari lainnya yang masih hidup di galaksi Bima sakti.

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang tersembunyi 
didalam ayat: "...boleh jadi hari kiamat dekat (Asy Syuura : 42: 17) "Apabila matahari digulung (At 
Takwiir: 81: 1)"... apabila bintang-bintang berjatuhan (At Takwiir : 81: 2)
"...sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun. (Al Ma´aarij : 70: 4)

Disini Allah mendeklarkan"...boleh jadi hari kiamat itu dekat (Asy Syuura : 42: 17)

Nah, perhitungan "...hari kiamat dekat (Asy Syuura : 42: 17) adalah perhitungan menurut perhitungan 
Allah, bukan menurut perhitungan manusia.

Sekarang, timbul pertanyaan,

Bagaimana sebenarnya Allah menghitung kapan hari kiamat akan terjadi ?

Jawabananya adalah

Tersimpan didalam rahasia dibalik ayat "...sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun. (Al Ma´aarij : 
70: 4)

Nah, inilah kunci rahasia Allah untuk menghitung kapan hari kiamat akan terjadi menurut Allah dan



kapan hari kiamat akan terjadi menurut manusia.

Sekarang, kita hitung, menurut Allah hari kiamat akan terjadi ketika "...matahari digulung (At 
Takwiir: 81: 1)

Artinya, matahari akan kehabisan bahan bakar atom hidrogen, ketika bahan bakar atom hidrogen 
habis, matahari akan mati. Bahan bakar atom hidrogen akan habis 4600000000 tahun yang akan 
datang menurut perhitungan manusia. Kalau dihitung menurut perhitungan Allah  bahan bakar atom
hidrogen akan habis 4600000000 : 18262980 = 251.8 tahun

Sekarang terbukti, bahwa kalau menurut Allah hari kiamat, ketika "...matahari digulung (At Takwiir: 
81: 1) adalah 251.8 tahun, dibulatkan menjadi 252 tahun, yang akan datang. Sedangkan menurut 
perhitungan manusia  4600000000 tahun yang akan datang atau 4,6 milyar tahun yang akan datang.

Nah sekarang, timbul pertanyaan lagi,

Bagaimana dengan neraka yang sudah penuh dengan ”...roh Ku...(Al Hijr : 15: 29) atau ”...roh Allah...
(Al Hijr : 15: 29) yang keluar dari tubuh manusia yang sudah meninggal dunia ?

Nah, jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat:"pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain dan 
langit (yang lain)...(Ibrahim : 14: 48)

Nah, karena "...matahari digulung (At Takwiir: 81: 1) atau karena matahari kehabisan bahan bakar 
atom hidrogen, atau "...matahari (mati)...(At Takwiir: 81: 1), maka bumi ini juga mati.

Sekarang, karena neraka dan surga ada di bumi, mengapa neraka dan surga ada di bumi ?

Jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat: luas surga adalah”...seluas langit dan bumi...(Ali 'Imran: 
3: 133). Dimana sebenarnya, yang disebut dengan langit adalah hamparan ruangan yang diatasnya 
ada bumi. Jadi, sebenarnya, luas surga dan neraka adalah”...seluas bumi...(Ali 'Imran: 3: 133). Atau 
dengan kata lain, surga dan neraka ada di bumi.

Jadi, ketika bumi mati, maka neraka akan ditutup, karena mati.

Nah sekarang, timbul pertanyaan lagi,

Bagaimana mungkin neraka ditutup dan neraka mati, sedangkan didalamnya penuh dengan ”...roh 
Ku...(Al Hijr : 15: 29) atau ”...roh Allah...(Al Hijr : 15: 29) yang keluar dari tubuh manusia yang sudah 
meninggal dunia ?

Jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat:"...bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit (yang 
lain)...(Ibrahim : 14: 48)

Nah, jadi, ketika bumi yang manusia hidup sekarang ini mati, maka akan dicarikan bumi yang lain 
untuk menjadi tempat baru bagi neraka dan surga.

Dimana "...bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit (yang lain)...(Ibrahim : 14: 48) ada di galaksi
Bima sakti tempat matahari, bumi sekarang ada. 

Di galaksi Bima sakti ada sekitar 150 kumpulan bintang yang setiap kumpulannya terdiri dari 1000 
000 bintang. Setiap bintang ada yang dikelilingi oleh planet, seperti matahari yang bumi dan planet 
lainnya mengelilingi matahari.



Sedangkan didalam tujuh langit ada sekitar 100 000 000 000 galaksi. Kalau dihitung berapa bintang 
didalamnya maka akan ditemukan sekitar 15 000 000 000 000 000 000 bintang.
 
Sebenarnya, di galaksi Bima sakti sudah ada 150 000 000 bintang, termasuk matahari yang bumi dan
planet lainnya mengelilingi matahari. Jadi, kalau matahari dan bumi sekarang mati, maka neraka 
dan surga akan dipindahkan ke planet atau bumi lainnya yang masih hidup, yang masih 
mengelilingi bintang atau matahari lainnya yang masih hidup di galaksi Bima sakti.
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