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MUKADIMAH

 Dalam hidup, ada 

pelbagai ujian

 Kena kuat jiwa untuk 

tempoh semua ujian

 Tambahlagi nak 

berjuang di ISDEV 

(menggemilangkan 

Islam melalui pengajian)

 Tambah-tambah lagi, 

orang berjuang kena 

kuat jiwa

Mari tengok:

1. Jiwa kita kuat atau lemah?

2. Mampu meyumbang kepada

kegemilangan Islam melalui ISDEV 

atau tidak?



CIRI KUAT JIWA

1. Jiwa tetap tenang, walau ada ujian 

(tidak derita, tidak merana, tidak 

terganggu, tidak gelisah, tidak tidak 

menentu, tidak serba tidak kena, etc eg 

gagal dalam percintaan, gagal dalam 

pengajian, gagal dalam usaha, etc

2. Tidak putus asa, walau tidak berjaya. 

Sebaliknya terus berusaha.

3. Tidak rasa rendah diri (inferiority 

complex) bila berhadapan dengan 

orang yang serba ada dan serba 

istimewa, walaupun dia seorang yang 

miskin papa

4. Tidak pesimis dengan masa depan, 

dengan ujian, apatah lagi pada 

perkara-perkara yang belum 

menimpanya



CIRI KUAT JIWA

5. Tidak bimbang dengan akibat kesusahan 

yang belum datang

6. Tidak berfikir yang bukan-bukan eg Kalau aku 

berkahwin nanti bolehkah aku beri makan?; 

Bolehkah isteriku memberi kecintaan 

berpanjangan?

7. Tidak dibayang-bayangkan perkara-perkara 

negatif dalam masa depannya

8. Tidak difikirkan malang demi malang yang 

boleh mengganggu perasaannya. Beliau 

hanya fikir tentang malang di akhirat.



KUATKAH JIWA ORANG YANG BERJAYA?

 Tidak semestiya

 Orang berjaya tidak dikira kuat jiwa, kecuali:

1. Tidak memuji diri sendiri.

2. Tidak ingin dipuji (ingin dipuji, tanda lemah

jiwa kerana jika tidak dipuji, terseksa jiwanya).

3. Tidak ada rasa bangga (hati tidak berbunga

apabila berjaya).

4. Tidak hairan diri (ujub)

5. Tidak ego atau sombong

6. Tidak kecewa jika tidak dihormati

7. Hidupnya tenang sama ada hidupnya

berjaya, mahupun hidupnya tidak berjaya.

8. Tidak takut hendak memperkatakan

kebenaran, lebih-lebih lagi kepada pembesar-

pembesar dan mereka yang berkuasa



RAHSIA KUAT JIWA

Mengapa seseorang itu kuat jiwanya.?Apakah

rahsia kuat jiwanya?

1. Kuat dengan Allah

2. Tahu rahsia Allah di sebalik apa yang dilaluinya

3. Redha dengan Allah

Jiwa kuat kerana pautan erat dengan Allah SWT.



KESIMPULAN

1. Jadilah orang yang kuat jiwa kerana orang yang 

lemah jiwa tidak mampu berjuang, tidak mampu

berkorban, tidak mampu berhadapan dengan

cabaran.

2. Lemah jiwa tidak membantu diri, keluarga, 

masyarakat, negara, ummah, tidak boleh

membantu menggemilangkan ISDEV.

3. Ambillah peluang Ramadhan ini untuk kuatkan

jiwa, kerana Ramadhan itu boleh:

 Menghidupkan fikiran, hati dan jiwa dengan

Rasa Bertuhan

 Memeriahkan jiwa dengan rasa kehambaan, 

rasa hina, rasa lemah, dan rasa kerdil di 

hadapan Allah Yang Maha Kuasa



KESIMPULAN

 Mengimarahkan jiwa dengan rasa rendah diri, takutkan Allah, cintakan

Allah

 Menghidupkan jiwa dengan timbang rasa sesama manusia, rasa kasih

sayang, simpati sesama manusia yang derita, yang tidak punya apa-apa

 Menebalkan rasa berdosa, dan takut kalau terlibat lagi dengan dosa

 Rasa agungnya Allah, hebat dan kuasa-Nya Tuhan

Pendek kata, Ramadhan bukan sekadar ibadah luaran yang meriah dan 

ceria. Yang penting, jiwa hendak dihidupkan, hendak di memeriahkan



Terima Kasih


