Predikan, 17.06.2022
Att Etablera ny blivande familj på stabil grud

﴿ َواَ ْن ِكحُوا ْاْلَيَامٰ ى مِ ْنكُ ْم َوالصَّال ِٖحينَ مِ نْ ِعبَا ِدكُ ْم َواِ َمَٓائِكُ ْؕ ْم اِنْ يَكُونُوا
ْ َّٰللا مِ نْ ف
﴾ س ٌع ع َٖلي ٌم
ِ ّٰللا َوا
ََٓ َفُق
ُ ضل ٖ ِْؕه َو ه
ُ ـرا َء يُ ْغنِ ِه ُم ه
قَا َل َرسُو ُل َ ه
ّللا ﷺ
»« يَس ُِروا َوْلَ ت ُ َعس ُِروا َوبَش ُِروا َوْلَ تُنَف ُِرو
Kära muslimer
Människan, som har den mest hedervärda
positionen bland varelserna, behöver vara ett
par som hustru och man som ett krav för sin
natur. Allah azze va jelle säger i Koranen :
”Det är ett av bevisen på Hans (existens och
makt) att Han har skapat för er makar, hustrur
av er egen art så att ni kan finna ro hos dem,
och att Han har låtit kärlek och ömhet uppstå
mellan er. Visst finns det budskap i detta för ett
folk som tänker.”(Sura Rum; 21)
Det är en mänsklig nödvändighet för en man att
gifta sig med en kvinna och en kvinna att gifta
sig med en man för att möta medfödda behov,
för att dela livets svårigheter, sorg och glädje. I
det gamla utrycket sägs: "Ensamhet tillhör
Allah ."
Det är både en rättighet och en skyldighet för
varje människa som inte har en
funktionsnedsättning att gifta sig, att bli av
med den känsla av lidande som ensamheten
medför och att bilda familj genom att blanda sig
med barn.
Ärade muslimer
Under den period vi lever i har äktenskapen
minskat och människor har nästan undvikit av
äktenskap. Särskilt i storstäderna har nästan
hälften av bostäderna blivit ensamma, och att
bilda familj anses av vissa som belastning både
andligt och ekonomiskt. Men Allah azze ve
jelle, den ende ägaren till all existens, sade i
Koranen, som han skickade oss som vägledning,
i Koranen: "Och välj hustru eller man bland
dem av er som är ensamstående och bland dem
an era manliga eller kvinnliga slave sörja för
deras (behov); Allah når över allt, vet allt.”
(sura Nor, 32 )
Beträffande vikten av att gifta sig och bilda
familj, sa vår profet (saw)

Den som gifter sig har fullbordat hälften av sin
tron; Och låt honom frukta Allah om den
återstående hälften!" (Heysemi,5. 252)
Kära troende
Vi ser att äktenskapsåldern i samhället har
stigit. Men vår profet (saw) har sagt: "O unga
människor! Låt de bland er som har råd att gifta
sig, gift er"!
Att gifta sig i unga ålder har stora fördelar som
skydd mot synder och att ha ett ordentlig liv.
Naturligtvis föräldrar har ett stort ansvar på
samhället i detta avseende .
Allahs profet Muhammed (saw) sa: "Underlätta
saker och ting, försvåra inte! Ge godhet, gör
inte hat”!
I den sociala tradition och kulturens namn bör
båda familjerna inte belasta varandra med
onödiga svårigheter.
Det ska inte finnas plats för slöseri eller att visa
upp sig på bröllop.
Särskilt i denna period då allt är dyrt ska vi
undvika att dra in i skuldträsket våra unga som
ska etablera familj .
De år då de borde vara lyckliga måste vi
förhindra att de blir skuldsatta.
Vi ska hjälpa dem att etablera en skuldfri familj .
Kära bröder!
Medan vi etablerar våra hem där islam kommer
att levas ordentligt och en muslimsk generation
kommer att växa upp, bör vi uppmärksamma att
allting går igenom halalcirkeln.
Eftersom våra bröllop kommer att representera
vår uppriktighet gentemot religion, bör vi vara
uppmärksamma på islamisk känslighet. Med
våra lärdens uttryck: "Halalcirkel räcker för
godtycklighet ".En bostad vars grund inte är
lagd och där Allah`s samtycke inte iakttas
kommer att ha svårt att avancera på ett sunt
och hälsosamt sätt.
När det är i enlighet med vår Herres vilja,
kommer Allah att vara väktaren av de hem som
kommer att etableras .Den som är under Allahs
skydd kommer utan tvekan att vara bevarad.Må
vår Herre ge ummahs ungdom att gifta sig på
ett halal sätt och att nå båda världarnas lycka,
dunya och ahiret.

