
 
NG IMAN (PANINIWALA) SA ALLAH

ثمرات
اإليمان بالله تعالى

باللغة الفلبينية - تغالوغ

ANG 
MABUBUTING 
BUNGA

6
 ANG PAGNANAIS SA PAGGAWA NG
 MATUWID AT MABUTING GAWAIN AT ANG
PAGPAPALAGANAP NITO SA LIPUNAN.

 Sinabi ng Allah: ((Kaya’t sinumang
 gumawa ng katiting na kabutihan ay
makikita niya ito.)) [99:7].

 Ang Propeta Muhammad          ayAng Propeta Muhammad          ay
 nagsabi; "Sinumang umakay sa ibang
 tao upang gumawa ng mabubuting
 gawain ay tulad ng isang taong gumawa
 ng mismong kabutihan (makatatanggap
                       siya ng katulad na gantimpala)."

(Iniulat ni Tirmidhi).

5
 ANG PATNUBAY AT TAGUMPAY NA
 IPAGKAKALOOB NG ALLAH  SA MGA
  TAONG NANINIWALA SA KANYA.

                                        Sinabi ng Allah :
 ((… Sinumang manampalataya sa Allah
 ay gagabayan Niya ang puso nito....))
[64:11].



3
NASA LOOB NG KATIWASAYAN SA 
PAMAMAGITAN NG KAALAMAN NA MAY 
ISANG MAPAGBABALINGAN SA PANAHON 
NG KAHIRAPAN, AT ITO DAKILANG RABB 
(PANGINOON). 

Sinabi ng Allah : ((Kapag dumating sa Sinabi ng Allah : ((Kapag dumating sa 
inyo ang sakuna sa dagat ay nawawala 
ang inyong mga dinasalan liban sa 
Kanya. Ngunit kapag ihinatid na Niya 
kayo sa dalampasigan ay tumatalikod 
kayo. Ang tao ay palagiang hindi 
mapagpasalamat)) [17:67].

4
ESPIRITWAL NA KAGALAKAN NA 
MARARAMDAMAN NG ISANG TAO SA 
PAGSAMBA SA ALLAH. AT ITO AY DAHIL SA 
HANGARIN NA MATAMO ANG JANNAH. 

Sinabi ng Allah: ((Sabihin, ‘Tunay na ang Sinabi ng Allah: ((Sabihin, ‘Tunay na ang 
aking obligadong pagdarasal, mga 
pagkatay, pamumuhay at kamatayan ay 
para sa Allah, ang Panginoon ng mga 
nilikha)). [6: 162-163].

1
ANG PAGLAYA AT KALIGTASAN MULA SA 
MALING PAGSAMBA:

Sinabi ng Allah: ((Kung tinanong mo sila, Sinabi ng Allah: ((Kung tinanong mo sila, 
‘Sino ang lumikha ng kalangitan at lupa?’ 
Tiyak na sasabihin nila, ‘Ang Allah.’ 
Sabihin, ‘Nakita ba ninyo ang inyong 
dinadasalan liban pa sa Allah na kung 
naisin para sa akin ng Allah ang sakuna, 
sila ba ay mag-aalis ng Kanyang pinsala 
o kung naisin Niya para sa akin ang o kung naisin Niya para sa akin ang 
habag, sila ba ay pipigil sa Kanyang 
habag?’ Sabihin, ‘Sapat para sa akin ang 
Allah. Sa Kanya nananalig ang mga 
nananalig.’ [39:38].

2
ANG KAPANATAGAN, KAPAYAPAAN SA 
PUSO, ISIP AT KALULUWA.
 
Sinabi ng Allah :                                       Sinabi ng Allah :                                       
((Ang mga nanampalataya at napanatag 
ang kanilang mga puso sa pag-aalaala 
sa Allah. Tunay na sa pag-aalala sa Allah 
ay napapanatag ang mga puso)) [13:28].


