
Preken, 23.12.2022 
Marias kyskhet 

 
َرِك  ﴿ َ اْصَطٰفيِك َوَطهَّ َواِْذ قَالَِت اْلَمٰلٰٓئَِكةُ يَا َمْريَُم اِنَّ ّٰللاه

اِء اْلعَالَٖميَن    ﴾ َواْصَطٰفيِك َعٰلى نَِسٰٓ
 :ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

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

 

Kjære muslimer!  

Maria, som Allah priste og viste som et 
eksempel for menneskeheten, selv om hun ikke 
var en profet, har en spesiell plass i den hellige 
religionen islam. Så mye at navnet Mary ble et 
navn på et kapittel i Koranen. Allah, den 
allmektige, sa til Maria at englene sa: «O 
Maria! Gud utvalgte deg, gjorde deg ren og 
gjorde deg overlegen kvinner over hele 
verden.»1 Han sier at de respekterer henne. 
Maria er en respekt verdig kvinne, som fødte 
Jesus (as), som islam aksepterte som tjener og 
profet, "uten far". Allah, verdens Herre, priste 
ham for å være trofast, lydig, kysk og tålmodig i 
møte med motgang og press, og presenterte 
ham som en eksemplarisk muslim. 

Kjære troende! 

Vår profet Muhammad Mustafa (fvmh), det 
siste leddet i kjeden av profeter og sendt som et 
eksempel til menneskeheten inntil verdens 
ende, sitter i en majlis: "Mary, datter av Imran, 
Khadija, datter av Huveylid, Fatima, datter av 
Muhammed, og Asiye, kone til farao (som et 
eksempel), er nok for deg."2 sa han. Meryem, 
som var et eksempel for hele menneskeheten 
med sin tålmodighet, lydighet, ære og kyskhet i 
en tid da mennesker som gikk på avveie både 
når det gjaldt tro og av umoral og overdådighet 
var på topp, var virkelig en person utvalgt av 
Gud. Noen av versene som beskriver disse 
aspektene ved ham er som følger: "Allah har 
også vist Maria, datteren til Imran, som et 
eksempel (for de som tror), som bevarte hennes 
kyskhet intakt og som vi pustet inn i henne fra 
vår ånd, og bekreftet hennes Herres ord og 
bøker. Han var en av de lydige.»3 

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

 

 

Kjære muslimer! 

Maria ble baktalt av de som ikke trodde på Allah 
ordentlig og besto en stor prøve. Han overvant 
dette takket være sin lydighet til Allah, tro og 
tålmodighet og ble stående. Han mottok Allahs 
velsignelser og tjenester. Hans sønn Isa (a.s.) 
ble også velsignet med æren av å være en 
profet, og fikk de samme komplimentene. Vår 
Herre sier om dem: Forestill da, når Gud vil si: 
“Jesus, sønn av Maria, husk Min velsignelse 
over deg og din mor, da Jeg styrket deg med 
Den hellige ånd, slik at du talte med folk både 
fra vuggen og da du ble eldre. Jeg lærte deg 
Boken og visdommen, Toraen og Evangeliet; og 
da du med Min tillatelse formet leire så det 
lignet en fugl og blåste på den, og med Min 
tillatelse ble det til en fugl; og med Min 
tillatelse helbredet du de som ble født blinde og 
de spedalske; og da du, med Min tillatelse, 
gjenopplivet de døde55. Husk da jeg holdt 
tilbake israelittene da du kom med klare tegn, 
og de som mistrodde, sa: “Dette er ikke annet 
enn magi.’’4 

Kjære muslimer! 

Det er lærdom og lærdom vi kan ta fra Maria for 
å oppnå velsignelsene og godbitene vi håper på 
både i denne verden og i det hinsidige. Det er 
gode eksempler på troende kvinner i Maria, 
spesielt med hennes følelse av skam, kyskhet, 
tro, tilbedelse, lydighet, tålmodighet og 
fullstendig overgivelse til Allah. Fordi Allah 
informerer oss om at Han vil belønne sine 
tjenere med god moral, troende og lydighet, 
enten de er menn eller kvinner: «Den som gjør 
gode gjerninger, enten det er mann eller 
kvinne, som en troende, vil vi absolutt få ham 
til å leve et godt liv og bli belønnet med det 
beste av hans gjerninger. Vi vil sannelig 
belønne deg.»5 

Måtte Allah inkludere oss i gruppen av tjenere 
hvis føtter er faste på islams rette vei. Amin! 

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


