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DASAR PEMIKIRAN

Terlebih dahulu dengan memohon ampunan Allah SWT disini penulis mencoba untuk membuka 
tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai sebagian besar manusia menganggap Isa putera 
Maryam anak Tuhan dan Tuhan dianggap sama seperti manusia, dilihat dari sudut photon, quark 
dan struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai  sebagian besar manusia menganggap Isa putera 
Maryam anak Tuhan dan Tuhan dianggap sama seperti manusia, ditemukan di beberapa ayat yaitu:

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

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

"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin dan Dia Maha Mengetahui 
segala sesuatu. (Al Hadiid : 57: 3)

"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 Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam 
rahimnya sebagian dari ruh Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-KitabNya, 
dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. (At Tahrim : 66: 12)

"maka ia mengadakan tabir dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia 
menjelma di hadapannya manusia yang sempurna. (Maryam : 19: 17)

"Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab kepada Musa, dan Kami telah 
menyusulinya sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran 
kepada Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap 
datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu 
kamu menyombong; maka beberapa orang kamu dustakan dan beberapa orang  kamu bunuh? 
(Al Baqarah : 2: 87)

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

"Dan kalau Kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah Kami jadikan dia seorang laki-laki dan, 
tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka 
sendiri  (Al An'aam : 6: 9)

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka , bahwasanya  Aku 
adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-
Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 



kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (Al Baqarah: 2: 186)

”...Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (Qaaf : 50: 16)

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak 
langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al Baqarah : 
2: 29)

"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui 
segala sesuatu. (Al Hadiid : 57: 3)

Dalam usaha membuka tabir kebesaran Allah SWT mengenai sebagian besar manusia menganggap 
Isa putera Maryam anak Tuhan dan Tuhan dianggap sama seperti manusia, penulis menggunakan 
dasar photon, quark dan struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA).

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese  sebagian besar manusia menganggap Isa putera Maryam anak 
Tuhan dan Tuhan dianggap sama seperti manusia, karena Tuhan ”...tiupkan ke dalam rahimnya 
sebagian dari ruh Kami...(At Tahrim : 66: 12), dilihat dari photon, quark dan struktur molekuler asam 
nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)?

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.

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 MENIUPKAN ROH KU ATAU RUH KUDUS KEDALAM RAHIM MARYAM

Nah sekarang, kita masih terus memusatkan pikiran untuk membongkar rahasia dibalik ayat: 
”...Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya manusia yang sempurna.



(Maryam : 19: 17)

Ternyata, Allah telah mendeklarkan bahwa Allah telah ”...mengutus roh Kami kepadanya, maka ia 
menjelma di hadapannya manusia yang sempurna.(Maryam : 19: 17)  

Nah, siapa itu ”...roh Kami...menjelma di hadapannya manusia yang sempurna.(Maryam : 19: 17) ?
ternyata yang dimaksud dengan ”...roh Kami...(Maryam : 19: 17) adalah malaikat Jibril. Dimana 
sebenarnya malaikat Jibril itu adalah manusia.

Mengapa malaikat adalah sejenis manusia?

Jawabannya adalah

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat: "...Kami jadikan rasul itu malaikat...dia seorang laki-laki...(Al 
An'aam : 6: 9) 

Ternyata, memang malaikat adalah manusia, sebagaimana Allah telah mendeklarkan ”...mengutus 
roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya manusia yang sempurna.(Maryam : 19: 17) 

Dimana ”...roh Kami...(Maryam : 19: 17) adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi ”...manusia 
yang sempurna.(Maryam : 19: 17) 

Sebenarnya, karena memang malaikat Jibril sejenis manusia, jadi ketika malaikat jibril diutus untuk 
menyampaikan ”...Ruhul Qudus...(Al Baqarah : 2: 87) kepada Maryam, malaikat Jibril adalah 
berbentuk manusia sempurna, sebagaimana manusia lainnya di bumi ini.

APA RUH KUDUS

Nah, ternyata ”...Ruhul Qudus...(Al Baqarah : 2: 87) atau ”...roh Ku..." (Shaad : 38: 72)  adalah energi 
Allah yang menjadi sumber hidup bagi seluruh alam semesta dan semua isinya termasuk manusia.

Jadi, didalam ”...Ruhul Qudus...(Al Baqarah : 2: 87) atau ”...roh Ku..." (Shaad : 38: 72)  mengandung 
dasar-dasar bangunan yang berupa atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon.
Dimana atom-atom tersebut adalah dasar bangunan untuk menciptaan alam semesta dan semua 
isinya.

Sekarang, sebenarnya Allah telah mendeklarkan bahwa ”...Ruhul Qudus...(Al Baqarah : 2: 87) atau 
”...roh Ku..." (Shaad : 38: 72)  ada didalam sperma dan telur, dimana pertemuan antara spderma dan 
telur didalam rahim, menjadilan janin, yang nantinya akan menjadi manusia dan lahir kedunia.

Jadi, sebenarnya, kelahiran Isa putera Maryam adalah tidak berbeda dengan kelahiran seluruh 
manusia yang hidup di bumi ini.

Yaitu, seluruh manusia termasuk Isa putera Maryam lahir karena Allah telah mendeklarkan 
”...Kutiupkan kepadanya roh Ku..." (Shaad : 38: 72) m

Tidak menjadi masalah, apakah Maryam mempunyai suami atau tidak, apabila Allah telah 
meniupkan ”...kepadanya roh Ku..." (Shaad : 38: 72) maka mengandunglah Maryam, sebagaimana 
perempuan-perempuan lainnya di bumi ini mengandung dan melahirkan anak.



TIDAK ADA ALASAN YANG KUAT, BAGI SEBAGIAN BESAR MANUSIA YANG 
MENGANGGAP ISA PUTERA MARYAM ADALAH ANAK TUHAN

Nah, sekarang, terbongkar sudah bahwa sebagian besar manusia menganggap Isa putera Maryam 
adalah anak Tuhan, maka sebenarnya mereka tidak mengerti tentang Tuhan, dan mereka hanya 
menduga-duga saja.

Kalau Isa putera Maryam, yang Allah telah meniupkan ”...ke dalam rahimnya sebagian dari ruh 
Kami...(At Tahrim : 66: 12)  dianggap sebagai anak Tuhan, maka seluruh manusia yang lahir ke 
dunia, dianggap sebagai anak Tuhan, karena Allah telah meniupkan ”...kepadanya roh Ku...(Shaad : 
38: 72)  

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia dibalik ayat: ”...Kami 
mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya manusia yang sempurna.(Maryam : 
19: 17)

Ternyata, Allah telah mendeklarkan bahwa Allah telah ”...mengutus roh Kami kepadanya, maka ia 
menjelma di hadapannya manusia yang sempurna.(Maryam : 19: 17)  

Nah, siapa itu ”...roh Kami...menjelma di hadapannya manusia yang sempurna.(Maryam : 19: 17) ?
ternyata yang dimaksud dengan ”...roh Kami...(Maryam : 19: 17) adalah malaikat Jibril. Dimana 
sebenarnya malaikat Jibril itu adalah manusia.

Mengapa malaikat adalah sejenis manusia?

Jawabannya adalah

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat: "...Kami jadikan rasul itu malaikat...dia seorang laki-laki...(Al 
An'aam : 6: 9) 

Ternyata, memang malaikat adalah manusia, sebagaimana Allah telah mendeklarkan ”...mengutus 
roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya manusia yang sempurna.(Maryam : 19: 17) 

Dimana ”...roh Kami...(Maryam : 19: 17) adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi ”...manusia 
yang sempurna.(Maryam : 19: 17) 

Sebenarnya, karena memang malaikat Jibril sejenis manusia, jadi ketika malaikat jibril diutus untuk 
menyampaikan ”...Ruhul Qudus...(Al Baqarah : 2: 87) kepada Maryam, malaikat Jibril adalah 
berbentuk manusia sempurna, sebagaimana manusia lainnya di bumi ini.

Nah, ternyata ”...Ruhul Qudus...(Al Baqarah : 2: 87) atau ”...roh Ku..." (Shaad : 38: 72)  adalah energi 
Allah yang menjadi sumber hidup bagi seluruh alam semesta dan semua isinya termasuk manusia.

Jadi, didalam ”...Ruhul Qudus...(Al Baqarah : 2: 87) atau ”...roh Ku..." (Shaad : 38: 72)  mengandung 
dasar-dasar bangunan yang berupa atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon.
Dimana atom-atom tersebut adalah dasar bangunan untuk menciptaan alam semesta dan semua 
isinya.

Sekarang, sebenarnya Allah telah mendeklarkan bahwa ”...Ruhul Qudus...(Al Baqarah : 2: 87) atau 
”...roh Ku..." (Shaad : 38: 72)  ada didalam sperma dan telur, dimana pertemuan antara spderma dan 



telur didalam rahim, menjadilan janin, yang nantinya akan menjadi manusia dan lahir kedunia.

Jadi, sebenarnya, kelahiran Isa putera Maryam adalah tidak berbeda dengan kelahiran seluruh 
manusia yang hidup di bumi ini.

Yaitu, seluruh manusia termasuk Isa putera Maryam lahir karena Allah telah mendeklarkan 
”...Kutiupkan kepadanya roh Ku..." (Shaad : 38: 72) m

Tidak menjadi masalah, apakah Maryam mempunyai suami atau tidak, apabila Allah telah 
meniupkan ”...kepadanya roh Ku..." (Shaad : 38: 72) maka mengandunglah Maryam, sebagaimana 
perempuan-perempuan lainnya di bumi ini mengandung dan melahirkan anak.

Nah, sekarang, terbongkar sudah bahwa sebagian besar manusia menganggap Isa putera Maryam 
adalah ank Tuhan, maka sebenarnya mereka tidak mengerti tentang Tuhan, dan mereka hanya 
menduga-duga saja.

Kalau Isa putera Maryam, yang Allah telah meniupkan ”...ke dalam rahimnya sebagian dari ruh 
Kami...(At Tahrim : 66: 12)  dianggap sebagai anak Tuhan, maka seluruh manusia yang lahir ke 
dunia, dianggap sebagai anak Tuhan, karena Allah telah meniupkan ”...kepadanya roh Ku...(Shaad : 
38: 72)  
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