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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 rahasia Allah tentang manusia, jin dan iblis 
adalah satu jenis berdasarkan photon, quark dan struktur molekuler asam nukleat atau 
deoxyribonucleic acid (DNA) 

Dalam Al Quran ditemukan beberapa ayat yang menjadi kunci untuk membuka rahasia mengenai 
rahasia Allah tentang manusia, jin dan iblis adalah satu jenis yaitu ayat-ayat: 

"Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan 
kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan 
kesalahan. (Al Jin : 72: 6)

"Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada (pula) 
yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.  (Al Jin: 72: 11)

"dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya 
penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, (Al Jin: 72: 8)

"Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. (Al Hijr: 15: 27)

"Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami 
jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa 
neraka yang menyala-nyala. (Al Mulk: 67: 5)

"Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan 
dia Engkau ciptakan dari tanah."" (Shaad: 38:76) ”... Dia adalah dari golongan jin,...(Al Kahfi: 
18: 50)

Dalam usaha membuka tabir tentang manusia, jin dan iblis adalah satu jenis penulis mendasarkan 
pada photon, quark dan deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat atau struktur molekuler 
asam nukleat. 

HIPOTESE 

Disini penulis mengajukan hipotese manusia, jin dan iblis adalah satu jenis, dibuat oleh atom 
oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon apabila 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 merupakan partikel elementer dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik. 

Untuk mengetahui quark, 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. 

JIN DAN MANUSIA ADALAH SAMA MENGANDUNG ATOM OKSIGEN, ATOM 
HIDROGEN, ATOM NITROGEN DAN ATOM KARBON 

Sekarang kita secara bersama menggali rahasia yang ada dibalik ayat "Dan Kami telah menciptakan 
jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. (Al Hijr: 15: 27) 

Ternyata jin itu diciptakan Allah dari api yang panas. 

Nah sekarang, berdasarkan struktur molekuler asam nukleat yang mengandung basa nitrogen kita 
bisa meneliti bahwa atom oksigen adalah gas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. 

Dimana atom oksigen bergabung dengan sebagian besar unsur-unsur lain untuk membentuk oksida. 

Atom oksigen ini juga adalah sangat penting untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Tetapi atom 
oksigen ini bisa menimbulkan api melalui cara oksidasi misalnya dengan adanya bahan yang mudah
terbakar dan dengan adanya pergesekan. 

Atom oksigen sangat mudah beroksidasi dengan atom-atom yang lain misalnya hasil oksidasi antara
atom oksigen dengan atom hidrogen adalah air (H2O). 

Dengan membuka tabir oksigen dalam struktur molekuler asam nukleat membawa kita kealam 
dimana Allah pertama kali meciptakan jin. 

API YANG SANGAT PANAS

Kalau kita gali lebih dalam rahasia dibalik ayat "…api yang sangat panas… "(Al Hijr: 15:27) 

Tdernyata terbongkarlah bahwa sebenarnya dibalik api yang panas itu tersembunyi unsur atom 
oksigen yang sangat mudah beroksidasi dengan bahan yang mudah terbakar dan dengan adanya 
pergesekan. 

Oleh sebab itu dengan adanya unsur oksigen, bahan yang mudah terbakar dan hasil pergesekan itu, 
maka timbul api yang panas.

Sekarang terbongkarlah rahasia dibalik ayat: "…api yang sangat panas… "(Al Hijr: 15:27) yaitu atom
oksigen



ATOM OKSIGEN DAN ATOM HIDROGEN MEMBENTUK AIR

Selanjutnya, karena atom oksigen sangat mudah beroksidasi dengan atom-atom yang lain, tetapi ada
atom yang paling mudah beroksidasi dengan atom oksigen menurut atom-atom yang ada dalam 
struktur molekuler asam nukleat yaitu atom hidrogen. 

Dimana hasil oksidasi antara atom oksigen dengan atom hidrogen adalah air (H2O). 

MANUSIA, JIN DAN IBLIS SATU JENIS

Nah, sekarang terbongkar mengapa iblis dari golongan jin menyatakan: "...Aku lebih baik 
daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah."" 
(Shaad: 38:76) ”... Dia(iblis) adalah dari golongan jin,...(Al Kahfi: 18: 50)  

Iblis golongan jin menganggap dan menyamakan dirinya dengan air hasil paduan antara atom 
oksigen dan atom hidrogen, karena air merupakan unsur yang bisa memberikan kehidupan kepada 
semua organisme hidup dibandingkan dengan tanah liat yang didalamnya ada mengandung atom 
karbon dan atom nitrogen.

Iblis dan jin tidak mengerti bahwa dalam tubuhnya mengandung atom oksigen, atom hidrogen, 
atom nitrogen dan atom karbon.

Atau dengan kata lain Iblis, jin dan manusia adalah satu jenis karena dalam tubuh mereka 
mengandung atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon.

MANUSIA MINTA PERLINDUNGAN KEPADA JIN

Kita gali rahasia dibalik ayat: m "Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia 
meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin...(Al Jin : 72: 6) 

Sekarang makin terbongkar bahwa antara manusia dan jin adalah satu jenis.

BINTANG-BINTANG DILIHAT DARI BUMI SEPERTI BATU KERIKIL UNTUK 
MELEMPAR

Sekarang kita bongkar rahasia dibalik ayat: "Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat 
dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan,...(Al Mulk: 
67: 5) 

Ternyata yang dimaksud dengan ”...bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan,...(Al Mulk: 67: 5) 
adalah karena bintang-bintang yang kelihatan seperti batu kerikil dari bumi dijadikan simbol untuk 
melempar syaitan dan iblis.

Begitu juga rahasia dibalik ayat: "dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, 
maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, (Al Jin: 72: 8) 
disinipun hanya sebagai simbol, karena jin, iblis, syaitan dan manusia adalah satu jenis. Mereka itu 
tidak bisa terbang. Mereka hanya hidup di bumi kita sekarang ini.

Yang sebenarnya adalah pengetahuan tentang langit, bumi, planet, bintang, bulan, galaksi dan alam 
raya ini tidak dikuasai oleh jin, iblis, syaitan dan manusia. Hanya setelah turunnya Al Quran 
semuanya sudah jelas dan terang. Sehingga  jin, iblis, syaitan dan manusia tidak bisa lagi mencari-
cari alasan yang lain. ”...maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-



panah api, (Al Jin: 72: 8) . Apa yang dijelaskan dalam Al Quran itu dianggap oleh jin, iblis, syaitan 
dan manusia sebagai ”...penjagaan yang kuat dan panah-panah api, (Al Jin: 72: 8) 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia dibalik ayat "…api yang
sangat panas… "(Al Hijr: 15:27) 

Tdernyata terbongkarlah bahwa sebenarnya dibalik api yang panas itu tersembunyi unsur atom 
oksigen yang sangat mudah beroksidasi dengan bahan yang mudah terbakar dan dengan adanya 
pergesekan. 

Oleh sebab itu dengan adanya unsur oksigen, bahan yang mudah terbakar dan hasil pergesekan itu, 
maka timbul api yang panas.

Sekarang terbongkarlah rahasia dibalik ayat: "…api yang sangat panas… "(Al Hijr: 15:27) yaitu atom
oksigen

Selanjutnya, karena atom oksigen sangat mudah beroksidasi dengan atom-atom yang lain, tetapi ada
atom yang paling mudah beroksidasi dengan atom oksigen menurut atom-atom yang ada dalam 
struktur molekuler asam nukleat yaitu atom hidrogen. 

Dimana hasil oksidasi antara atom oksigen dengan atom hidrogen adalah air (H2O). 

Nah, sekarang terbongkar mengapa iblis dari golongan jin menyatakan: "...Aku lebih baik 
daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah."" 
(Shaad: 38:76) ”... Dia(iblis) adalah dari golongan jin,...(Al Kahfi: 18: 50)  

Iblis golongan jin menganggap dan menyamakan dirinya dengan air hasil paduan antara atom 
oksigen dan atom hidrogen, karena air merupakan unsur yang bisa memberikan kehidupan kepada 
semua organisme hidup dibandingkan dengan tanah liat yang didalamnya ada mengandung atom 
karbon dan atom nitrogen.

Iblis dan jin tidak mengerti bahwa dalam tubuhnya mengandung atom oksigen, atom hidrogen, 
atom nitrogen dan atom karbon.

Atau dengan kata lain Iblis, jin dan manusia adalah satu jenis karena dalam tubuh mereka 
mengandung atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon.

Kita gali rahasia dibalik ayat: m "Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia 
meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin...(Al Jin : 72: 6) 

Sekarang makin terbongkar bahwa antara manusia dan jin adalah satu jenis.

Sekarang kita bongkar rahasia dibalik ayat: "Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat 
dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan,...(Al Mulk: 
67: 5) 

Ternyata yang dimaksud dengan ”...bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan,...(Al Mulk: 67: 5) 
adalah karena bintang-bintang yang kelihatan seperti batu kerikil dari bumi dijadikan simbol untuk 
melempar syaitan dan iblis.



Begitu juga rahasia dibalik ayat: "dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, 
maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, (Al Jin: 72: 8) 

Disinipun hanya sebagai simbol, karena jin, iblis, syaitan dan manusia adalah satu jenis. Mereka itu 
tidak bisa terbang. Mereka hanya hidup di bumi kita sekarang ini.

Yang sebenarnya adalah pengetahuan tentang langit, bumi, planet, bintang, bulan, galaksi dan alam 
raya ini tidak dikuasai oleh jin, iblis, syaitan dan manusia. Hanya setelah turunnya Al Quran 
semuanya sudah jelas dan terang. 

Sehingga  jin, iblis, syaitan dan manusia tidak bisa lagi mencari-cari alasan yang lain. ”...maka kami 
mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, (Al Jin: 72: 8) . 

Apa yang dijelaskan dalam Al Quran itu dianggap oleh jin, iblis, syaitan dan manusia sebagai 
”...penjagaan yang kuat dan panah-panah api, (Al Jin: 72: 8) 
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