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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah rahasia Allah tentang bagaimana mungkin roh Allah yang 
ditiupkan ke Adam dan seluruh manusia berbeda dengan yang ditiupkan kepada Isa putra Maryam 
dilihat dari sudut struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah tentang bagaimana mungkin roh Allah 
yang ditiupkan ke Adam dan seluruh manusia berbeda dengan yang ditiupkan kepada Isa putra 
Maryam 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)

"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu 
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. 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 dan janganlah kamu mengatakan: 
"tiga", berhentilah. Lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci 
Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah
Allah menjadi Pemelihara. (An Nisaa': 4: 171)

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

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang bagaimana mungkin roh Allah yang 
ditiupkan ke Adam dan seluruh manusia berbeda dengan yang ditiupkan kepada Isa putra Maryam
penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat atau struktur 
molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese roh Allah yang ditiupkan ke Adam dan seluruh manusia tidaqk  
berbeda dengan yang ditiupkan kepada Isa putra Maryam 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.

ROH ALLAH YANG DITIUPKAN KEPADA SELURUH UMAT MANUSIA SAMA 
DENGAN ROH ALLAH YANG DITIUPKAN KEPADA ISA PUTERA MARYAM

Nah, sekarang masih tetap kita pusatkan pikiran untuk membongkar rahasia yang tersembunyi 
dibalik ayat: "...Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya 
kepada Maryam, dan roh dari-Nya...(An Nisaa': 4: 171)  

Nah ternyata ”...roh dari-Nya...(An Nisaa': 4: 171) yang ditiupkan kepada Isa putera Maryam adalah 
ruh Allah yang berlaku bagi seluruh umat manusia di bumi ini.

Karena Isa putera Maryam adalah manusia seperti kita, maka dalam tubuh  Isa putera Maryam 
mengandung 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.

DARI ROH ALLAH INILAH SEBAGIAN JADI PENDENGARAN, PENGLIHATAN DAN 
HATI

Nah sekarang, kita gali rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: ”...Dia menjadikan bagi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati; kamu sedikit sekali bersyukur. (As Sajdah : 32: 9) 

Nah, terbongkarlah bahwa Isa putera Maryam, Adam dan semua manusia yang ada di bumi ini 
memiliki pendengaran, penglihatan dan hati yang sama.

Jadi, karena pendengaran, penglihatan dan hati sama, maka Isa putera Maryam, Adam dan semua 
manusia yang ada di bumi ini berasal dari ”roh dari-Nya...(An Nisaa': 4: 171) atau ”...roh Ku...
(Shaad : 38: 72)  yang sama.

KALAU ISA PUTERA MARYAM ADALAH PUTERA ALLAH, MAKA SEMUA MANUSIA 
YANG ADA DI BUMI ADALAH JUGA PUTERA ALLAH

Sekarang, kita bongkar rahasia dibalik ayat: ”...janganlah kamu mengatakan: "tiga", berhentilah. 
Lebih baik bagimu...(An Nisaa': 4: 171) 

Nah memang benar, tidak mungkin ”roh dari-Nya...(An Nisaa': 4: 171) atau ”...roh Ku...(Shaad : 38: 
72)  yang Allah tiupkan kepada setiap ibu di bumi ini termasuk kepada Maryam, kemudian ibu-ibu 
itu melahirkan anak laki-laki, kemudian anak laki-laki itu disebut putera Allah, ibu-ibu nya 
dinamakan istri Allah, dan mereka di sebut "tiga" , bapak, putera dan istri.

Jadi Allah telah mendeklarkan kepada mereka yang selalu mengatakan "tiga" lebih baik 
”...berhentilah...(An Nisaa': 4: 171)  karena ”...segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-
Nya...(An Nisaa': 4: 171) 

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang tersembunyi 
dibalik ayat: "...Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya 



kepada Maryam, dan roh dari-Nya...(An Nisaa': 4: 171)  

Nah ternyata ”...roh dari-Nya...(An Nisaa': 4: 171) yang ditiupkan kepada Isa putera Maryam adalah 
ruh Allah yang berlaku bagi seluruh umat manusia di bumi ini.

Karena Isa putera Maryam adalah manusia seperti kita, maka dalam tubuh  Isa putera Maryam 
mengandung 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.

Nah sekarang, kita gali rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: ”...Dia menjadikan bagi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati; kamu sedikit sekali bersyukur. (As Sajdah : 32: 9) 

Nah, terbongkarlah bahwa Isa putera Maryam, Adam dan semua manusia yang ada di bumi ini 
memiliki pendengaran, penglihatan dan hati yang sama.

Jadi, karena pendengaran, penglihatan dan hati sama, maka Isa putera Maryam, Adam dan semua 
manusia yang ada di bumi ini berasal dari ”roh dari-Nya...(An Nisaa': 4: 171) atau ”...roh Ku...
(Shaad : 38: 72)  yang sama.

Sekarang, kita bongkar rahasia dibalik ayat: ”...janganlah kamu mengatakan: "tiga", berhentilah. 
Lebih baik bagimu...(An Nisaa': 4: 171) 

Nah memang benar, tidak mungkin ”roh dari-Nya...(An Nisaa': 4: 171) atau ”...roh Ku...(Shaad : 38: 
72)  yang Allah tiupkan kepada setiap ibu di bumi ini termasuk kepada Maryam, kemudian ibu-ibu 
itu melahirkan anak laki-laki, kemudian anak laki-laki itu disebut putera Allah, ibu-ibu nya 
dinamakan istri Allah, dan mereka di sebut "tiga" , bapak, putera dan istri.

Jadi Allah telah mendeklarkan kepada mereka yang selalu mengatakan "tiga" lebih baik 
”...berhentilah...(An Nisaa': 4: 171)  karena ”...segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-
Nya...(An Nisaa': 4: 171) 
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