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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah rahasia Allah tentang mengapa Allah memberi balasan 
manusia dengan neraka dilihat dari sudut struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic 
acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah tentang mengapa Allah memberi 
balasan manusia dengan neraka yaitu ayat-ayat:

"Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan 
manusia yang telah terdahulu sebelum kamu...(Al A'raaf : 7: 38)

"Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu? (Al Muddatstsir : 74: 27)

”Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan (Al Muddatstsir : 74: 28)

”(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): 
"Rasakanlah sentuhan api neraka!" (Al Qamar : 54: 48)

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

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang mengapa Allah memberi balasan 
manusia dengan neraka penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau asam 
deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese Allah memberi balasan manusia dengan neraka karena dalam 
neraka ada atom hidrogen yang sama dengan atom hidrogen yang ada dalam tubuh manusia 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.



NERAKA = ATOM HIDROGEN

Marilah sekarang kita kembali memikirkan dan memusatkan pikiran kita untuk membongkar 
rahasia dibalik ayat: ”..."Rasakanlah sentuhan api neraka!" (Al Qamar : 54: 48) 

Nah, disini terbongkar bahwa ”...api neraka!" (Al Qamar : 54: 48)  adalah api yang terjadi karena 
tabrakan sesama atom hidrogen.

Mengapa atom hidrogen?

Jawabannya adalah

Ada rahasia tersembunyi dibalik ayat: ”Apabila matahari digulung, (At Takwiir: 81: 1) 

Artinya, matahari digulung adalah matahari mati, karena sudah tidak ada lagi atom hidrogen yang 
bisa ditabrakkan satu sama lain dengan bantuan tenaga fusi nuklir untuk menghasilkan atom helium 
dan sinar gamma photon.

Jadi, Allah menciptakan neraka sebagai balasan bagi manusia dan jin yang tidak percaya kepada 
Allah dengan atom hidrogen yang ditabrakkan satu sama lain dengan bantuan fusi nuklir.

Sekarang timbul pertanyaan 

Dari mana atom atom hidrogen ini?

Jawabannya adalah dari tubuh manusia dan jin "...dalam neraka bersama umat-umat jin dan 
manusia...(Al A'raaf : 7: 38) karena dalam tubuh manusia dan jin mengandung atom hidrogen.

DALAM NERAKA TIDAK MENINGGALKAN DAN TIDAK MEMBIARKAN

Nah sekarang, dalam neraka itu manusia dan jin yang wujudnya dibangun dari atom oksigen, atom 
hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon ”...tidak meninggalkan dan tidak membiarkan (Al 
uddatstsir : 74: 28)  

Artinya 

Manusia yang ada dalam neraka”...tidak meninggalkan...” karena manusia yang sudah meninggal 
dunia mengeluarkan atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon yang keluar dari 
tubuhnya.

Ketika atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon berada dalam neraka yang 
berisikan atom hidrogen, maka atom hidrogen yang datang dari tubuh manusia yang meninggal itu 
bertabrakan satu sama lain dengan bantuan fusi nuklir, maka berubah menjadi atom helium.

Nah disini artinya atom hidrogen yang datang dari tubuh manusia yang meninggal dunia itu tidak 
mati, melainkan karena bertabrakan satu sama lain dan berubah menjadi atom helium.

Atau dengan kata lain atom hidrogen yang bertabrakkan satu sama lain berubah menjadi atom 
helium adalah "...tidak membiarkan (Al Muddatstsir: 74: 28)  atom hidrogen lenyap.



ALLAH MENCIPTAKAN NERAKA SEBAGAI BALASAN ADALAH KARENA ATOM 
HIDROGEN DARI TUBUH MANUSIA DAN JIN SEBAGAI API PEMBAKARNYA

Nah sekarang, terbongkarlah rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: "Allah berfirman: "Masuklah 
kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum 
kamu...(Al A'raaf : 7: 38) 

Yaitu Allah menciptakan neraka sebagai balasan bagi manusia dan jin yang tidak percaya kepada 
Allah karena atom hidrogen dari tubuh manusia dan jin dijadikan sebagai api pembakarnya.

Atau dengan kata lain ruh manusia dan ruh jin yang mengandung atom hidrogen dijadikan api 
pembakar neraka.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia dibalik ayat: 
”..."Rasakanlah sentuhan api neraka!" (Al Qamar : 54: 48) 

Nah, disini terbongkar bahwa ”...api neraka!" (Al Qamar : 54: 48)  adalah api yang terjadi karena 
tabrakan sesama atom hidrogen.

Mengapa atom hidrogen?

Jawabannya adalah

Ada rahasia tersembunyi dibalik ayat: ”Apabila matahari digulung, (At Takwiir: 81: 1) 

Artinya, matahari digulung adalah matahari mati, karena sudah tidak ada lagi atom hidrogen yang 
bisa ditabrakkan satu sama lain dengan bantuan tenaga fusi nuklir untuk menghasilkan atom helium 
dan sinar gamma photon.

Jadi, Allah menciptakan neraka sebagai balasan bagi manusia dan jin yang tidak percaya kepada 
Allah dengan atom hidrogen yang ditabrakkan satu sama lain dengan bantuan fusi nuklir.

Sekarang timbul pertanyaan 

Dari mana atom atom hidrogen ini?

Jawabannya adalah dari tubuh manusia dan jin "...dalam neraka bersama umat-umat jin dan 
manusia...(Al A'raaf : 7: 38) karena dalam tubuh manusia dan jin mengandung atom hidrogen.

Nah sekarang, dalam neraka itu manusia dan jin yang wujudnya dibangun dari atom oksigen, atom 
hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon ”...tidak meninggalkan dan tidak membiarkan (Al 
uddatstsir : 74: 28)  

Artinya 

Manusia yang ada dalam neraka”...tidak meninggalkan...” karena manusia yang sudah meninggal 
dunia mengeluarkan atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon yang keluar dari 
tubuhnya.

Ketika atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon berada dalam neraka yang 



berisikan atom hidrogen, maka atom hidrogen yang datang dari tubuh manusia yang meninggal itu 
bertabrakan satu sama lain dengan bantuan fusi nuklir, maka berubah menjadi atom helium.

Nah disini artinya atom hidrogen yang datang dari tubuh manusia yang meninggal dunia itu tidak 
mati, melainkan karena bertabrakan satu sama lain dan berubah menjadi atom helium.

Atau dengan kata lain atom hidrogen yang bertabrakkan satu sama lain berubah menjadi atom 
helium adalah "...tidak membiarkan (Al Muddatstsir: 74: 28)  atom hidrogen lenyap.

Nah sekarang, terbongkarlah rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: "Allah berfirman: "Masuklah 
kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum 
kamu...(Al A'raaf : 7: 38) 

Yaitu Allah menciptakan neraka sebagai balasan bagi manusia dan jin yang tidak percaya kepada 
Allah karena atom hidrogen dari tubuh manusia dan jin dijadikan sebagai api pembakarnya.

Atau dengan kata lain ruh manusia dan ruh jin yang mengandung atom hidrogen dijadikan api 
pembakar neraka.
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