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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah rahasia Allah tentang bagaimana sebenarnya Isa putera 
Maryam menghidupkan orang yang mati dilihat dari sudut struktur molekuler asam nukleat atau 
deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah tentang bagaimana sebenarnya Isa 
putera Maryam menghidupkan orang yang mati yaitu ayat-ayat:

"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)

"...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)

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

”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)

”Dan ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau 
menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim 
menjawab: "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap Allah berfirman: 
"ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. "Lalu letakkan diatas tiap-tiap
satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka 
datang kepadamu dengan segera." Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. (Al Baqarah : 2: 260)

”Lalu Kami berfirman: "Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu !" 
Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dam memperlihatkan 
padamu tanda-tanda kekuasaanNya agar kamu mengerti (Al Baqarah : 2: 73)

”Dan  Rasul kepada Bani Israil : "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa 
sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk 
burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku
menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku 
menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu 
makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah 
suatu tanda bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. (Ali 'Imran : 3: 49)

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang bagaimana sebenarnya Isa putera 
Maryam menghidupkan orang yang mati penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau 
asam deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat.



HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese Isa putera Maryam menghidupkan orang yang mati adalah 
ketika ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) keluar dari tubuh mayat orang yang mati 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.

MENGHIDUPKAN ORANG MATI KETIKA ROH ALLAH KELUAR DARI TUBUH 
ORANG YANG MATI ITU

Nah, sekarang kita masih terus memusatkan pikiran untuk membongkar rahasia yang tersembunyi 
dibalik ayat: ”Lalu Kami berfirman: "Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu !" 
Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati,..(Al Baqarah : 2: 73) 

Ternyata orang yang mati itu tidak hidup kembali, melainkan ”...roh Ku;... Shaad : 38: 72) yang 
hidup dan keluar dari tubuh mayat orang itu.

Dimana ”...roh Ku;... Shaad : 38: 72) ini adalah deoxyribonucleic acid (DNA) yang didalamnya ada 
”roh dari-Nya...(An Nisaa': 4: 171) yang terdiri dari 32,20 % atom karbon, 25,43 % atom nitrogen, 
6,78 % atom oksigen dan 35,59 % atom hidrogen. 

Jadi sebenarnya yang hidup lagi setelah ”...sebahagian anggota sapi betina itu !...(Al Baqarah : 2: 73)  
dipukulkan kepada ”...mayat ...(Al Baqarah : 2: 73)  orang tersebut adalah ”...roh Ku;... Shaad : 38: 72)

Seterusnya kita bongkar terus rahasia dibalik ayat: "ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah 
semuanya olehmu. "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, 
kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." ...(Al Baqarah : 2: 260)

Ternyata disinipun bukan empat burung yang sudah di "...cincang...(Al Baqarah : 2: 260) yang hidup 
kembali, melainkan ”...roh Ku;... Shaad : 38: 72) dalam bentuk atom karbon, atom nitrogen, atom 
oksigen dan atom hidrogen yang keluar dari empat tubuh burung yang telah di "...cincang...(Al 
Baqarah : 2: 260) itu.

Kemudian kita gali terus rahasia yang tersimpan dibalik ayat:  ”...aku menghidupkan orang mati 
dengan seizin Allah;...(Ali 'Imran : 3: 49)  adalah salah satu ”...tanda dari Tuhanmu,...(Ali 'Imran : 3: 
49)  yang diberikan kepada Isa putera Maryam.

Ternyata memang orang mati itu tidak hidup kembali, melainkan yang hidup kembali adalah ”...roh 



Ku;... Shaad : 38: 72) yang keluar dari tubuh mayat orang tersebut.

Jadi, sekarang terbongkarlah sudah bahwa sebenarnya yang hidup kembali adalah ”...roh Ku;... 
Shaad : 38: 72) yang keluar dari tubuh mayat.

Jadi Isa putera Maryam yang ”...menghidupkan orang mati dengan seizin Allah;...(Ali 'Imran : 3: 49) 
itu ternyata yang hidup kembali adalah ”...roh dari-Nya...(An Nisaa': 4: 171) atau ”...roh Ku;... Shaad :
38: 72) dalam bentuk atom karbon, atom nitrogen, atom oksigen dan atom hidrogen yang keluar dari
tubuh mayat orang itu.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang tersembunyi 
dibalik ayat: ”Lalu Kami berfirman: "Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu !" 
Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati,..(Al Baqarah : 2: 73) 

Ternyata orang yang mati itu tidak hidup kembali, melainkan ”...roh Ku;... Shaad : 38: 72) yang 
hidup dan keluar dari tubuh mayat orang itu.

Dimana ”...roh Ku;... Shaad : 38: 72) ini adalah deoxyribonucleic acid (DNA) yang didalamnya ada 
”roh dari-Nya...(An Nisaa': 4: 171) yang terdiri dari 32,20 % atom karbon, 25,43 % atom nitrogen, 
6,78 % atom oksigen dan 35,59 % atom hidrogen. 

Jadi sebenarnya yang hidup lagi setelah ”...sebahagian anggota sapi betina itu !...(Al Baqarah : 2: 73)  
dipukulkan kepada ”...mayat ...(Al Baqarah : 2: 73)  orang tersebut adalah ”...roh Ku;... Shaad : 38: 72)

Seterusnya kita bongkar terus rahasia dibalik ayat: "ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah 
semuanya olehmu. "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, 
kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." ...(Al Baqarah : 2: 260)

Ternyata disinipun bukan empat burung yang sudah di "...cincang...(Al Baqarah : 2: 260) yang hidup 
kembali, melainkan ”...roh Ku;... Shaad : 38: 72) dalam bentuk atom karbon, atom nitrogen, atom 
oksigen dan atom hidrogen yang keluar dari empat tubuh burung yang telah di "...cincang...(Al 
Baqarah : 2: 260) itu.

Kemudian kita gali terus rahasia yang tersimpan dibalik ayat:  ”...aku menghidupkan orang mati 
dengan seizin Allah;...(Ali 'Imran : 3: 49)  adalah salah satu ”...tanda dari Tuhanmu,...(Ali 'Imran : 3: 
49)  yang diberikan kepada Isa putera Maryam.

Ternyata memang orang mati itu tidak hidup kembali, melainkan yang hidup kembali adalah ”...roh 
Ku;... Shaad : 38: 72) yang keluar dari tubuh mayat orang tersebut.

Jadi, sekarang terbongkarlah sudah bahwa sebenarnya yang hidup kembali adalah ”...roh Ku;... 
Shaad : 38: 72) yang keluar dari tubuh mayat.

Jadi Isa putera Maryam yang ”...menghidupkan orang mati dengan seizin Allah;...(Ali 'Imran : 3: 49) 
itu ternyata yang hidup kembali adalah ”...roh dari-Nya...(An Nisaa': 4: 171) atau ”...roh Ku;... Shaad :
38: 72) dalam bentuk atom karbon, atom nitrogen, atom oksigen dan atom hidrogen yang keluar dari
tubuh mayat orang itu.
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