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TIMBALAN KOMANDAN

INSTITUT LATIHAN DAN KEFAHAMAN ISLAM                                                                                 

ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ILMI ATM)



Manusia dilahirkan dengan dibekalkan dengan potensi

diri yang amat berharga apabila dikurniakan nikmat

pendengaran, penglihatan dan hati (akal fikiran/hati

nurani).

Namun bila ada nikmat ini kadang-kadang nikmat ini

disalah guna lantas tidak bersyukur malah melakukan

maksiat dan dosa..seperti menggunakan media sosial

untuk perkara-perkara yang haram seperti membuat

fitnah, menonton gambar lucah dsb.



Potensi Insan

(Surah Al-Sajadah: 9)

Kemudian Dia menyempurnakan kejadiannya, serta

meniupkan padanya: roh ciptaan-Nya. Dan Dia

mengurniakan kepada kamu pendengaran dan

penglihatan serta hati (akal fikiran), (supaya kamu

bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur.



Samb..

(Surah Al-Mulk: 23)

Katakanlah (wahai Muhammad): "Allah yang 

menciptakan kamu (dari tiada kepada ada), dan

mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan

serta hati (untuk kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit

kamu bersyukur".



(Surah Al-Nahl: 78)

Samb…

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu

dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun; dan Dia

mengurniakan kepada kamu pendengaran dan

penglihatan serta hati (akal fikiran); supaya

kamu bersyukur.



Akan ditanya di akhirat kelak..

Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak

mempunyai pengetahuan mengenainya; sesungguhnya

pendengaran dan penglihatan serta hati, semua

anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa

yang dilakukannya.
(Surah Al-Isra’: 36)



Sebab apa manusia diseksa?

(Surah Al-A’raf: 179)

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin

dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami

dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak

mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai

telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); 

mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; 

mereka itulah orang-orang yang lalai.





Sepintas Lalu Peranan Umum KAGAT

 Menjana warga ATM agar memiliki keimanan dan

keyakinan yang kental

 Mendidik dan menerapkan nilai dan etika terpuji

 Memberi perkhidmatan dan bimbingan keagamaan

 Meniupkan semangat juang yang jitu dan mantap

(Spiritual Combat Power)


