
Khutba, 23.12.2022 
Vor Moder Mariams (a.s.) Kyskhed 

َرِك َواْصَطٰفيِك َعٰلى   ﴿ َ اْصَطٰفيِك َوَطهَّ َواِْذ قَالَِت اْلَمٰلٰٓئَِكةُ يَا َمْريَُم اِنَّ ّٰللاه
اِء اْلعَالَٖميَن   ﴾ نَِسٰٓ

 :ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

َحْسبَُك ِمْن نَِساِء اْلعَالَِميَن َمْريَُم اْبنَةُ ِعْمَراَن َوَخِديَجةُ بِْنُت ُخَوْيِلٍد   » 
ٍد َوآِسيَةُ اْمَرأَةُ فِْرَعْونَ   « َوفَاِطَمةُ بِْنُت ُمَحمَّ

 
Kære Muslimer! 
Selvom hun ikke var en profet, roste Allâh (j.j) 
vores mor Mariam (a.s) som har en særlig plads i 
vores hellige religion, islam. Så meget, at navnet 
Mariam blev et navn for et kapitel i Koranen. Allâh 
(j.j) den Almægtige meddeler, at englene 
respekterede Mariam (a.s) og sagde: “Og da 
englene sagde: “O Mariam! Allâh (j.j) har 
udvalgt dig og gjort dig ren, og udvalgt dig 
frem for alverdens kvinder.”1 Vores mor 
Mariam (a.s) er en kvinde der fortjener al respekt, 
der fødte ”faderløse” Isa (a.s), som islam 
accepterer som tjener og profet. Allâh (j.j), 
verdens Herre, roste hende for at være trofast, 
lydig, kysk og tålmodig over for modgang og pres, 
og præsenterede hende som en eksemplarisk 
muslim. 
 
Kære Troende! 
Vores profet Muhammad Mustafa (s.a.w) som er 
det sidste led i kæden af profeter og sendt som et 
eksempel for menneskeheden indtil verdens ende, 
sagde følgende i en forsamling: “Mariam, datter 
af Imran, Khadija, datter af Huveylid, Fatima, 
datter af Muhammed, og Asiye, Faraos hustru 
vil være nok for dig (som et eksempel)".”2 At 
være et eksempel for hele menneskeheden med 
sin tålmodighed, lydighed, ære og kyskhed, i en 
tid hvor mennesker, der forvilder sig fra det rette, 
både hvad angår tro og umoral og frodighed, er på 
deres højeste, var Mariam (a.s) i sandheden en 
person udvalgt af Allâh (j.j). Nogle af versene, der 
beskriver disse aspekter af hende, er som følger: 
“Og ligeledes Mariam, Imrâns datter, som 
værnede om sin dyd. Så blæste Vi noget af Vor 
ånd ind i hende. Hun bekræftede sin Herres 
ord og Skrifter. Hun var en af de hengivne.”3 
 
 
 

 
1 Âl-i İmrân suresi, 3:42 
2 Tirmizî, Menâkıb, 61 
3 Tahrîm suresi, 66:12 

 
Beærede Muslimer! 
Vores mor Mariam (a.s) blev bagtalt af dem, der ikke 
troede rigtig på Allâh (j.j) og blev sat igennem en stor 
prøve. Hun overvandt dette takket være sin lydighed 
mod Allâh (j.j), tro og tålmodighed og blev stående. 
Hun modtog Allâhs (j.j) velsignelser og gunst. Hendes 
søn Isa (a.s) blev også velsignet med æren af at være 
profet og modtog de samme komplimenter. Vorherre 
siger følgende om dem: “Når Allâh siger: “O Isa, 
Mariams Søn! Ihukom Min nåde mod dig og 
din moder, da Jeg styrkede dig med Den 
hellige Ånd (Gabriel), så du talte til folk i 
vuggen og som voksen. Da jeg lærte dig 
Skriften og Visdommen, Toraen og 
Evangeliet. Da du af ler skabte noget formet 
som en fugl, med min tilladelse og derpå 
blæste (liv) i den, og da blev den til en fugl, 
med Min tilladelse. Da du helbredte de 
blindfødte og de spedalske, med Min 
tilladelse. Da du fik de døde til at opstå, med 
Min tilladelse. Og da Jeg holdt Israels børn 
borte fra (at dræbe) dig, da du bragte dem de 
tydelige beviser, og de, der fornægtede troen 
iblandt dem sagde: “Dette er intet andet en 
åbenlys trolddom!”4 

 
Hæderlige Muslimer! 
For de velsignelser vi ønsker at opnå både i denne 
verden og det hinsidige, er der lektioner at lære 
fra Mariam (a.s). Og der er gode eksempler som 
troende kvinder kan finde hos vores mor Mariam 
(a.s), især flovhed, kyskhed, tro, tilbedelse, 
lydighed, tålmodighed og fuldstændig overgivelse 
til Allâh (j.j). Fordi Allâh (j.j) den Almægtige 
informerer os om, at Han vil belønne sine 
retfærdige, trofaste og lydige tjenere, hvad enten 
de er mænd eller kvinder: “Enhver der handler 
retfærdigt, mand eller kvinde, og er troende, 
vil Vi bestemt lade leve et godt liv. Og Vi vil 
bestemt give dem deres belønning for de 
skønneste handlinger som de udøvede.”5 

Må Allâh (j.j) inkludere os i gruppen af tjenere, 
hvis fødder er faste på islams rette vej. Amin! 

4 Mâide suresi, 5:110 
5 Nahl suresi, 16:97 


