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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 surga dan neraka sebelum dan sesudah 
matahari dan langit digulung, 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 
surga dan neraka sebelum dan sesudah matahari dan langit digulung, yaitu ayat-ayat: 

"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)

"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)

"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 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 mengapa mereka tidak memikirkan tentang diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan
bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan yang benar dan waktu yang 
ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan 
pertemuan dengan Tuhannya. (Ar Ruum : 30: 8)

"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia 
menurunkan air dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan 
sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, 
padahal kamu mengetahui. (Al Baqarah : 2: 22)

"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)

"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)



"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka Jahannam. (Az Zukhruf :
43: 74)

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

Dalam usaha membuka tabir mengenai surga dan neraka sebelum dan sesudah matahari dan langit 
digulung, penulis mendasarkan pada photon, quark dan deoxyribonucleic acid atau asam 
deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat. 

HIPOTESE 

Disini penulis mengajukan hipotese surga dan neraka sebelum dan sesudah matahari dan langit 
digulung adalah sama, tetapi bumi, matahari dan langit berganti, dilihat dari sudut 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. 

LANGIT DIGULUNG

Nah sekarang, kita masih terus memusatkan pikiran untuk membongkar rahasia yang terkandung 
dibalik ayat: ”...langit digulung dengan tangan kanan-Nya...(Az Zumar : 39: 67) 

Ternyata, langit bisa digulung, dimana langit itu sebenarnya?

Jawabannya adalah

Tersembunyi dibalik ayat: "Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit 
sebagai atap...(Al Baqarah : 2: 22)



Ternyata, ”...langit sebagai atap...(Al Baqarah : 2: 22)  menggambarkan ruangan dimana ”...bumi 
sebagai hamparan...(Al Baqarah : 2: 22)
 
Artinya, bumi berada dalam ruangan, atau dengan kata lain, langit merupakan tempat dimana bumi 
terhampar.

Jadi dalam ruangan yang disebut langit, terhampar bumi.

Begitu juga dengan matahari. Matahari terhampar dalam ruangan yang disebut langit.

Jadi, matahari, planet planet termasuk bumi, bulan dan bintang-bintang terhampar dalam rungan 
yang disebut langit.

Atau bisa dikatakan, langit itu sebagai tikar tempat menghamparnya, matahari, planet planet 
termasuk bumi, bulan dan bintang-bintang.

Nah sekarang, karena ”...langit digulung dengan tangan kanan-Nya...(Az Zumar : 39: 67) maka, 
matahari, planet planet termasuk bumi, bulan dan bintang-bintang, juga digulung. Sebagaimana 
menggulung tikar yang didalamnya ada  matahari, planet planet termasuk bumi, bulan dan bintang-
bintang.

MATAHARI DAN LANGIT DIGULUNG, SURGA DAN NERAKA DIPINDAHKAN KE 
BUMI DAN LANGIT LAIN

Nah, sekarang, kita bongkar terus rahasia yang tersimpan dibalik ayat: "pada hari bumi diganti 
dengan bumi yang lain dan langit...(Ibrahim : 14: 48)  

Ternyata, setelah ”...langit digulung...(Az Zumar : 39: 67) dan "...matahari digulung, (At Takwiir: 81: 1)
maka, planet planet termasuk bumi dan bulan akan mati.

Karena, "...matahari digulung, (At Takwiir: 81: 1) maka, bumi mati. Apa yang ada di bumi, semuanya
mati. Daya gravitasi bumi hilang, apa yang ada di atas bumi dan di permukaan bumi, semuanya 
saling bertabrakan satu sama lain. Bumi yang mati akan melayang-layang tanpa arah, dan bisa 
bertabrakan dengan planet lainnya yang juga mati.

Nah, disebabkan ruangan tempat matahari terhampar digulung, maka matahari mati. Atau dengan 
kata lain, karena matahari sudah kehabisan atom hidrogen dan atom helium, maka matahari mati.

Sekarang ”...ruh Ku...(Al Hijr: 15: 29) yang ada di surga dan di neraka, ketika "...matahari digulung, 
(At Takwiir: 81: 1) dan ruangan tempat matahari terhampar, digulung, maka surga dan neraka harus 
dipindahkan ke bumi dan langit lain.

Mengapa surga dan neraka  ”...ruh Ku...(Al Hijr: 15: 29)  harus dipindahkan ke bumi dan langit lain ?

Jawabannya adalah

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat: ”...bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-
sungai di dalamnya...mereka kekal di dalamnya (Al Baqarah : 2: 25) "...orang-orang yang berdosa kekal 
di dalam azab neraka Jahannam. (Az Zukhruf : 43: 74) 

Ternyata  ”...ruh Ku...(Al Hijr: 15: 29) yang ada di surga dan neraka, ”...mereka kekal di dalamnya (Al 
Baqarah : 2: 25)  



Nah, karena  ”...ruh Ku...(Al Hijr: 15: 29) yang ada di surga dan neraka adalah kekal, maka surga dan
neraka harus dipindahkan ke ”...bumi yang lain dan langit...(Ibrahim : 14: 48) yang lain, yang belum 
digulung.

Karena, di ”...bumi yang lain dan langit...(Ibrahim : 14: 48) yang lain , tersedia atom hidrogen, atom 
karbon, atom oksigen dan atom nitrogen untuk kelangsung hidup  ”...ruh Ku...(Al Hijr: 15: 29) yang 
ada di surga dan neraka.

Nah sekarang, terbongkar sudah rahasia yang tersimpan didalam ayat: "pada hari bumi diganti 
dengan bumi yang lain dan langit...(Ibrahim : 14: 48) 

Yaitu, karena ”...langit digulung...(Az Zumar : 39: 67) dan "...matahari digulung, (At Takwiir: 81: 1) 
maka, planet planet termasuk bumi dan bulan akan mati.

Jadi, bumi dan langit harus ”...diganti dengan bumi yang lain dan langit...(Ibrahim : 14: 48) yang lain.

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang terkandung dibalik
ayat: ”...langit digulung dengan tangan kanan-Nya...(Az Zumar : 39: 67) 

Ternyata, langit bisa digulung, dimana langit itu sebenarnya?

Jawabannya adalah

Tersembunyi dibalik ayat: "Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit 
sebagai atap...(Al Baqarah : 2: 22)
Ternyata, ”...langit sebagai atap...(Al Baqarah : 2: 22)  menggambarkan ruangan dimana ”...bumi 
sebagai hamparan...(Al Baqarah : 2: 22)
 
Artinya, bumi berada dalam ruangan, atau dengan kata lain, langit merupakan tempat dimana bumi 
terhampar.

Jadi dalam ruangan yang disebut langit, terhampar bumi.

Begitu juga dengan matahari. Matahari terhampar dalam ruangan yang disebut langit.

Jadi, matahari, planet planet termasuk bumi, bulan dan bintang-bintang terhampar dalam rungan 
yang disebut langit.

Atau bisa dikatakan, langit itu sebagai tikar tempat menghamparnya, matahari, planet planet 
termasuk bumi, bulan dan bintang-bintang.

Nah sekarang, karena ”...langit digulung dengan tangan kanan-Nya...(Az Zumar : 39: 67) maka, 
matahari, planet planet termasuk bumi, bulan dan bintang-bintang, juga digulung. Sebagaimana 
menggulung tikar yang didalamnya ada  matahari, planet planet termasuk bumi, bulan dan bintang-
bintang.

Nah, sekarang, kita bongkar terus rahasia yang tersimpan dibalik ayat: "pada hari bumi diganti 
dengan bumi yang lain dan langit...(Ibrahim : 14: 48)  

Ternyata, setelah ”...langit digulung...(Az Zumar : 39: 67) dan "...matahari digulung, (At Takwiir: 81: 1)



maka, planet planet termasuk bumi dan bulan akan mati.

Karena, "...matahari digulung, (At Takwiir: 81: 1) maka, bumi mati. Apa yang ada di bumi, semuanya
mati. Daya gravitasi bumi hilang, apa yang ada di atas bumi dan di permukaan bumi, semuanya 
saling bertabrakan satu sama lain. Bumi yang mati akan melayang-layang tanpa arah, dan bisa 
bertabrakan dengan planet lainnya yang juga mati.

Nah, disebabkan ruangan tempat matahari terhampar digulung, maka matahari mati. Atau dengan 
kata lain, karena matahari sudah kehabisan atom hidrogen dan atom helium, maka matahari mati.

Sekarang ”...ruh Ku...(Al Hijr: 15: 29) yang ada di surga dan di neraka, ketika "...matahari digulung, 
(At Takwiir: 81: 1) dan ruangan tempat matahari terhampar, digulung, maka surga dan neraka harus 
dipindahkan ke bumi dan langit lain.

Mengapa surga dan neraka  ”...ruh Ku...(Al Hijr: 15: 29)  harus dipindahkan ke bumi dan langit lain ?

Jawabannya adalah

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat: ”...bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-
sungai di dalamnya...mereka kekal di dalamnya (Al Baqarah : 2: 25) "...orang-orang yang berdosa kekal 
di dalam azab neraka Jahannam. (Az Zukhruf : 43: 74) 

Ternyata  ”...ruh Ku...(Al Hijr: 15: 29) yang ada di surga dan neraka, ”...mereka kekal di dalamnya (Al 
Baqarah : 2: 25)  
Nah, karena  ”...ruh Ku...(Al Hijr: 15: 29) yang ada di surga dan neraka adalah kekal, maka surga dan
neraka harus dipindahkan ke ”...bumi yang lain dan langit...(Ibrahim : 14: 48) yang lain, yang belum 
digulung.

Karena, di ”...bumi yang lain dan langit...(Ibrahim : 14: 48) yang lain , tersedia atom hidrogen, atom 
karbon, atom oksigen dan atom nitrogen untuk kelangsung hidup  ”...ruh Ku...(Al Hijr: 15: 29) yang 
ada di surga dan neraka.

Nah sekarang, terbongkar sudah rahasia yang tersimpan didalam ayat: "pada hari bumi diganti 
dengan bumi yang lain dan langit...(Ibrahim : 14: 48) 

Yaitu, karena ”...langit digulung...(Az Zumar : 39: 67) dan "...matahari digulung, (At Takwiir: 81: 1) 
maka, planet planet termasuk bumi dan bulan akan mati.

Jadi, bumi dan langit harus ”...diganti dengan bumi yang lain dan langit...(Ibrahim : 14: 48) yang lain.
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