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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah rahasia Allah tentang mengapa Allah mengangkat kematian 
Isa putera Maryam dilihat dari sudut struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid 
(DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah tentang mengapa Allah mengangkat 
kematian Isa putera Maryam yaitu ayat-ayat:

"...Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang 
disampaikan-Nya kepada Maryam, dan roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan 
rasul-rasul-Nya...(An Nisaa': 4: 171)

”(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan 
kamu dengan kalimat daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka 
di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan, (Ali 'Imran: 3: 45)

”Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang 
kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang 
kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada) ku." (Az 
Zukhruf : 43: 63)

”Dan, ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia: "Berimanlah kamu kepada-Ku dan 
kepada rasul-Ku." Mereka menjawab: Kami telah beriman dan saksikanlah bahwa 
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh." (Al Maa'idah : 5: 111)

”Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam 
telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-
penolongku Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong 
agama Allah", lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir; maka Kami 
berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu 
mereka menjadi orang-orang yang menang. (Ash Shaff : 61: 14)

”(Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkan kamu dan 
mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan 
menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari 
kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan diantaramu tentang 
hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." (Ali 'Imran: 3: 55)

”dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra 
Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang
yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham 
tentang Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak 
mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, 
mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. (An Nisaa' : 4: 157)

”Tetapi, Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. (An Nisaa': 4: 158)



Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang mengapa Allah mengangkat kematian 
Isa putera Maryam penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau asam 
deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese  Allah mengangkat kematian Isa putera Maryam karena belum 
ada Nabi-Nabi sebelumnya di bunuh oleh penguasa 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.

NABI DIANGKAT OLEH ALLAH DAN TERJAMIN KESELAMATAN HIDUPNYA

Nah sekarang kita terus untuk memusatkan dan memfokuskan pikiran kita guna membongkar 
rahasia dibalik ayat: ”...Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan 
termasuk orang-orang yang didekatkan, (Ali 'Imran: 3: 45) 

Ternyata oleh kita tergambar dengan jelas bahwa Isa putera Maryam adalah seorang Nabi yang 
telah dijamin keselamatannya dan dilindungi serta dijadikan sebagai seorang yang terkemuka”...Al 
Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat ...(Ali 'Imran: 3: 45) 

ISA PUTERA MARYAM ADALAH SEORANG NABI YANG TIDAK MENGAKUI 
ADANYA MANUSIA YANG LEBIH TINGGI DARIPADA ALLAH

Selanjuntnya kita bongkar rahasia yang tersimpan dibalik ayat: ”Dan tatkala Isa datang membawa 
keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk 
menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada 
Allah dan taatlah (kepada) ku." (Az Zukhruf : 43: 63) 

Nah, ternyata ”...hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih 
tentangnya...(Az Zukhruf : 43: 63) yang diajarkan oleh Isa putera Maryam bertabrakan dengan 
kekuasaan Oktavianus yang bergelar Kaisar Augustus yang memerintah Romawi dari 27 SM hingga
14 M. Begitu juga ajaran Isa putera Maryam bertabrakan dengan pemimpin-pemimpin agama 
Yahudi. Dimana Isa putera Maryam dengan gencar menghancurkan perdagangan jual beli uang 
untuk mendapatkan riba.

Yang paling dianggap sangat berat oleh Kaisar Augustus adalah Isa putera Maryam menyatakan 
bahwa Allah yang berkuasa dan harus taat kepada Isa putera Mariyam ”...bertakwalah kepada Allah 



dan taatlah (kepada) ku." (Az Zukhruf : 43: 63)  
Atau dengan kata lain  Isa putera Maryam adalah musuh utama bagi Kaisar Augustus dan oleh para 
pimpinan agama Yahudi yang membiarkan orang-orang yahudi jual beli uang untuk mendapatkan 
riba.

ISA PUTERA MARYAM DIANGGAP PEMBERONTAK OLEH KAISAR AUGUSTUS

Nah sekarang, kita bongkar rahasia dibalik ayat: ”(Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai Isa, 
sesungguhnya Aku akan mewafatkan kamu... (Ali 'Imran: 3: 55) 

Ternyata sekarang terbongkarlah rahasia yang tersembunyi dibalik ayat (Ali 'Imran: 3: 55) adalah 
Allah menyelamatkan Isa putera Maryam dari hukuman mati yang dijatuhkan oleh Gubernur  
Romawi di Yudea, Pontius Pilatus yang menjatuhkan hukuman mati bagi Isa putera Maryam dengan
di salib karena Isa putera Maryam bukan warganegara Romawi. 

Kalau warganegara Romawi, maka Isa putera Maryam dihukum mati dengan dipenggal kepalanya 
karena melakukan pemberontakan kepada Kaisar Romawi.

Kemudian Allah mendeklarkan: ”...padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi 
orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka...(An Nisaa' : 4: 157) 

Nah sekarang, siapa yang disalib, yang pasti adalah Isa putera Maryam telah mati ”(Ingatlah), ketika
Allah berfirman: "Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkan kamu...(Ali 'Imran: 3: 55) 

BELUM ADA NABI-NABI SEBELUM ISA PUTERA MARYAM YANG MATI KARENA 
MEMBERONTAK KEPADA PIHAK PENGUASA

Sekarang makin terbongkar rahasia yang ada dibalik ayat: ”(Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai 
Isa, sesungguhnya Aku akan...mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-
orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir 
hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan diantaramu 
tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." (Ali 'Imran: 3: 55)  

Nah sekarang, disini kita sudah bisa melihat secara jelas bahwa Isa putera Maryam mati karena 
memberontak kepada pihak penguasa Romawi dan para pemimpin agama Yahudi yang membiarkan
orang-orang yahudi jual beli untuk mendapat riba.

Jadi, sekarang satu-satu nya Nabi yang diwafatkan oleh Allah dan diangkat langsung kepada Allah 
adalah Isa putera Maryam. Karena Isa putera Maryam adalah satu-satu nya nabi yang menentang 
penguasa yang merasa diri mereka lebih tinggi daripada Allah.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia dibalik ayat: ”...Al 
Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang 
didekatkan, (Ali 'Imran: 3: 45) 

Ternyata oleh kita tergambar dengan jelas bahwa Isa putera Maryam adalah seorang Nabi yang 
telah dijamin keselamatannya dan dilindungi serta dijadikan sebagai seorang yang terkemuka”...Al 
Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat ...(Ali 'Imran: 3: 45) 

Selanjuntnya kita bongkar rahasia yang tersimpan dibalik ayat: ”Dan tatkala Isa datang membawa 
keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk 



menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada 
Allah dan taatlah (kepada) ku." (Az Zukhruf : 43: 63) 

Nah, ternyata ”...hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih 
tentangnya...(Az Zukhruf : 43: 63) yang diajarkan oleh Isa putera Maryam bertabrakan dengan 
kekuasaan Oktavianus yang bergelar Kaisar Augustus yang memerintah Romawi dari 27 SM hingga
14 M. Begitu juga ajaran Isa putera Maryam bertabrakan dengan pemimpin-pemimpin agama 
Yahudi. Dimana Isa putera Maryam dengan gencar menghancurkan perdagangan jual beli uang 
untuk mendapatkan riba.

Yang paling dianggap sangat berat oleh Kaisar Augustus adalah Isa putera Maryam menyatakan 
bahwa Allah yang berkuasa dan harus taat kepada Isa putera Mariyam ”...bertakwalah kepada Allah 
dan taatlah (kepada) ku." (Az Zukhruf : 43: 63)  

Atau dengan kata lain  Isa putera Maryam adalah musuh utama bagi Kaisar Augustus dan oleh para 
pimpinan agama Yahudi yang membiarkan orang-orang yahudi jual beli uang untuk mendapatkan 
riba.

Nah sekarang, kita bongkar rahasia dibalik ayat: ”(Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai Isa, 
sesungguhnya Aku akan mewafatkan kamu... (Ali 'Imran: 3: 55) 

Ternyata sekarang terbongkarlah rahasia yang tersembunyi dibalik ayat (Ali 'Imran: 3: 55) adalah 
Allah menyelamatkan Isa putera Maryam dari hukuman mati yang dijatuhkan oleh Gubernur  
Romawi di Yudea, Pontius Pilatus yang menjatuhkan hukuman mati bagi Isa putera Maryam dengan
di salib karena Isa putera Maryam bukan warganegara Romawi. 

Kalau warganegara Romawi, maka Isa putera Maryam dihukum mati dengan dipenggal kepalanya 
karena melakukan pemberontakan kepada Kaisar Romawi.

Kemudian Allah mendeklarkan: ”...padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi 
orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka...(An Nisaa' : 4: 157) 

Nah sekarang, siapa yang disalib, yang pasti adalah Isa putera Maryam telah mati ”(Ingatlah), ketika
Allah berfirman: "Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkan kamu...(Ali 'Imran: 3: 55) 

Sekarang makin terbongkar rahasia yang ada dibalik ayat: ”(Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai 
Isa, sesungguhnya Aku akan...mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-
orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir 
hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan diantaramu 
tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya." (Ali 'Imran: 3: 55)  

Nah sekarang, disini kita sudah bisa melihat secara jelas bahwa Isa putera Maryam mati karena 
memberontak kepada pihak penguasa Romawi dan para pemimpin agama Yahudi yang membiarkan
orang-orang yahudi jual beli untuk mendapat riba.

Jadi, sekarang satu-satu nya Nabi yang diwafatkan oleh Allah dan diangkat langsung kepada Allah 
adalah Isa putera Maryam. Karena Isa putera Maryam adalah satu-satu nya nabi yang menentang 
penguasa yang merasa diri mereka lebih tinggi daripada Allah.
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