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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 anak-anak muda yang tetap muda melayani 
wanita wanita yang beriman di surga firdaus 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 
anak-anak muda yang tetap muda melayani wanita wanita yang beriman di surga firdaus yaitu ayat-
ayat: 

"Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, (Al Waaqi'ah : 56: 17)

"Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan 
mereka itu mutiara yang tersimpan. (Ath Thuur: 52: 24)

"Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat 
mereka, kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan. (Al Insaan: 76: 19)

"Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka 
kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. (Al Insaan: 76: 11)

”Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam 
keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi 
sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. 
(Ath Thuur: 52: 21)

Dalam usaha membuka tabir mengenai anak-anak muda yang tetap muda melayani wanita wanita 
yang beriman di surga firdaus mendasarkan pada photon, quark dan deoxyribonucleic acid atau 
asam deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat. 

HIPOTESE 

Disini penulis mengajukan hipotese anak-anak muda yang tetap muda yang merupakan atom 
oksigen, atom hidrogen, atom, nitrogen dan atom karbon melayani wanita wanita yang beriman di 
surga firdaus 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. 

WANITA WANITA YANG BERIMAN DI SURGA FIRDAUS MENIKMATI KESENANGAN 
YANG TIDAK ADA BATASNYA

Sekarang, kita bersama-sama menggali rahasia yang ada dibalik ayat: "...Tuhan memelihara mereka 
dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. (Al 
Insaan: 76: 11)  

Ternyata gambaran kenikmatan dalam surga firdaus bukan hanya dinikmati oleh kaum laki-laki saja
tetapi juga kaum wanita, dimana mereka itu adalah wanita-wanita yang beriman, yang tunduk dan 
patuh kepada Allah "...Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu,..(Al Insaan: 76: 11)  

Suatu kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di bumi ini.

WANITA WANITA YANG BERIMAN DIKELILINGI OLEH ANAK-ANAK MUDA YANG 
TETAP MUDA

Kita bongkar rahasia dibalik ayat: "...Tuhan...memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan 
kegembiraan hati. (Al Insaan: 76: 11) dengan "...berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk 
(melayani) mereka,...(Ath Thuur: 52: 24) 

Suatu kenikmatan bagi wanita wanita yang beriman yang tidak ada bandingannya.

"Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda...(Al Insaan: 76: 19) m

ANAK-ANAK MUDA BAGAIKAN MUTIARA YANG BERTABURAN MENGELILINGI 
WANITA WANITA YANG BERIMAN

Kita terus gali rahasia dibalik ayat: ”...kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan. (Al 
Insaan: 76: 19) 

Ternyata ini semua merupakan kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang 
ada di bumi kita sekarang ini, dimana wanita wanita yang beriman ini mendapatkan pelayanan yang
kalau di bumi kita ini susah didapatkan, dimana anak-anak muda yang tetap muda ini bagaikan 
”...mutiara yang bertaburan. (Al Insaan: 76: 19) yang "...seakan-akan mereka itu mutiara yang 
tersimpan. (Ath Thuur: 52: 24) 



Sekarang kita terus bongkar rahasia dibalik ayat: ”Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak 
cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, 
dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa 
yang dikerjakannya. (Ath Thuur: 52: 21) m

Ternyata sekarang, terbongkarlah bahwa kenikmatan yang abadi bukan hanya dinikmati oleh 
mereka kaum laki-laki yang beriman saja, tetapi juga oleh kaum wanita wanita yang beriman.

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang ada dibalik ayat: 
"...Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan 
(wajah) dan kegembiraan hati. (Al Insaan: 76: 11)  

Ternyata gambaran kenikmatan dalam surga firdaus bukan hanya dinikmati oleh kaum laki-laki saja
tetapi juga kaum wanita, dimana mereka itu adalah wanita-wanita yang beriman, yang tunduk dan 
patuh kepada Allah "...Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu,..(Al Insaan: 76: 11)  

Suatu kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di bumi ini.

Kita bongkar rahasia dibalik ayat: "...Tuhan...memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan 
kegembiraan hati. (Al Insaan: 76: 11) dengan "...berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk 
(melayani) mereka,...(Ath Thuur: 52: 24) 

Suatu kenikmatan bagi wanita wanita yang beriman yang tidak ada bandingannya.

"Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda...(Al Insaan: 76: 19) m

Kita terus gali rahasia dibalik ayat: ”...kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan. (Al 
Insaan: 76: 19) 

Ternyata ini semua merupakan kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang 
ada di bumi kita sekarang ini, dimana wanita wanita yang beriman ini mendapatkan pelayanan yang
kalau di bumi kita ini susah didapatkan, dimana anak-anak muda yang tetap muda ini bagaikan 
”...mutiara yang bertaburan. (Al Insaan: 76: 19) yang "...seakan-akan mereka itu mutiara yang 
tersimpan. (Ath Thuur: 52: 24) 

Sekarang kita terus bongkar rahasia dibalik ayat: ”Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak 
cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, 
dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa 
yang dikerjakannya. (Ath Thuur: 52: 21) m

Ternyata sekarang, terbongkarlah bahwa kenikmatan yang abadi bukan hanya dinikmati oleh 
mereka kaum laki-laki yang beriman saja, tetapi juga oleh kaum wanita wanita yang beriman.
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