"Herre! Låt mig, som en gåva från Dig, få en
[son], sund till kropp och själ! Du bönhör den
som ber."³
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nämnts, är ett tydligt exempel på detta.
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Vad som menas med en ren generation, det är att
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vara fast besluten att vinna Allahs godkännande
Kära bröder!
och att vara utrustad med god moral. Det är en
av föräldrarnas viktigaste plikter att anstränga sig
I den sanna religionen islam, som vi är stolta
över att vara anhängare, medlemmar av, de fem
och anstränga sig för att få detta att hända.
Vår profet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi
grundläggande principerna som måste bevaras,
ve sellem sändes som det bästa exemplet för
skyddas: är religion, liv, generation, sinne och
egendom.
mänskligheten, säger: "Ingen förälder har gett
sitt barn en mer värdefull gåva än goda
Bland dessa är skyddet av generationen, det vill
säga våra barn, en mycket viktig fråga, särskilt
moral."⁴
idag. Naturligtvis gör föräldrar som är mentalt
sunda och inte har psykiska problem sitt bästa för Kära muslimer!
att skydda sina barn. Det är en viktig instinkt
Vår prioritet när det gäller vår generation, det vill
säga vår framtid, borde vara att uppfostra dem
skänkt av Allah Azze ve jelle, den Nådigaste, att
inte bara människor utan även djur behandlar
som tjänare till Allah, som en nation till profeten,
som goda barn till sina familjer och till samhället.
sina avkommor med medkänsla och
Vi bör sträva efter att vår avkomma ska vara goda
barmhärtighet.
På detta sätt fortsätter levande varelser sin
muslimer och moraliska individer lika mycket
som vi är angelägna om att ska dem ha ett bra
härstamning och jorden behåller sin vitalitet.
Det nämns i Koranen att "rikedom och barn är
diplom och en hög karriär.
För att bygga en generation som tar samhällets
prydnadsföremål för denna världs liv".¹
börda, inte den som är en börda för samhället,
Våra barns närvaro, deras hälsa och
välbefinnande är en källa till glädje för föräldrar. måste vi lära våra barn vår religion ordentligt,
föregå med gott exempel när det gäller moral och
Kära troende!
öka medvetenheten i sociala frågor. Vi bör
uppmuntra att dem delta i moskéutbildningar,
ungdomsarbete och samtal.
Allah Azze ve jelle säger i sura Enfal, 28. Vers:
"Ni bör veta att ni genom era ägodelar och era Må Allah göra oss bland sina tjänare som strävar
barn blir satta på prov och att en rik belöning efter att våra barn ska vara goda muslimer och
väntar hos Allah"²
goda människor. Amin!
Våra barn, en av de oändliga gåvan som Allah
Azze ve jelle skänkte oss, är också vårt största
prov. Det är nödvändigt att vi har en önskan att
uppfostra dem på det mest korrekta sättet. Lika
mycket som vi bryr oss om våra barns materiella
komfort och fysiska välbefinnande, bör vi också
vara oroade över deras andliga välbefinnande. Så
mycket som vi vill att de ska vara framgångsrika i
denna världsliga liv, måste vi också göra vårt
bästa för att få Allahs godkännande. För det är
tydligt bevisad att
enbart världslig komfort inte räcker för att vara
lycklig. Det är omöjligt att nå andlig frid utan att
nå
andlig mognad.
Khutbah (SV)16.09.2022
Att uppfostra goda generationer

Värdefull gemenskap!
Profeterna som skickades som guider, vägledare
till människor var också intresserade av deras
generationers lycka och säkerhet. I Koranen :"
Där [i helgedomen] bad Sakarias till Allah:

¹ Kehf suresi, 18:46
² Enfal suresi, 8:28
³ Âl-i İmran suresi,3:38

⁴ Tirmizi, birer, 33

