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Khutbah, 23.12.2022 
Vår moder Hz Meryems kyskhet 

َ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

 
Ärade Muslimer! 
Även om hon inte var en profet, prisade Allah vår 
moder Hz. Meryem som har en speciell plats i vår 
heliga religion, islam. Så mycket att namnet 
Meryem blev ett namn på ett kapitel i Koranen. 
Allah den Allsmäktige sa till vår mor Meryem att 
änglarna sa: "O Meryem! Allah utvalde dig, gjorde 
dig ren och gjorde dig överlägsen över kvinnor i 
hela världen."(1) Vår mor Hz Meryem är en kvinna 
värd respekt, som födde Isâ (a.s) som man inom 
islam accepterade som tjänare (Allahs) och profet 
som "faderlös". Allah, världarnas Herre, prisade 
henne för att hon var trofast, lydig, kysk och 
tålmodig inför motgångar och press, och 
framställde henne som en exemplarisk muslim. 
 
Kära bröder! 
Vår älskade profet Hz. Muhammad Mustafa (saw) 
sa i en församling, "Utav kvinnorna i världen, 
Imrâns dotter Meryem, Huveylids dotter Hatice, 
Muhammeds dotter Fâtima och Faraos hustru 
Asiye räcker för dig som ett exempel." Hon va ett 
utmärkt exempel (förebild) med sina egenskaper 
som tålmodig, lydig, moralisk, ärlig och kysk. 
Några av verserna som beskriver dessa aspekter 
av henne är följande: “Ännu ett exempel har de i 
Meryem (för dom som tror), `Imrans dotter; Hon 
bevarade sin kyskhet intakt och Vi andades in i 
[hennes kropp] något av Vår ande. Hon trodde på 
sin Herres ord och på Hans uppenbarelser och 
hon var en av de lydiga.”(3) 
 
 
 

 

 

 

Kära muslimer! 

Vår mor Hz. Meryem blev förtalad av dem som 
inte trodde på Allah och klarade ett stort test. 
Hon övervann detta tack vare sin lydnad till 
Allah, tro och tålamod. Hon mottog Allahs 
välsignelser och tjänster. Hennes son Isâ (a.s.) 
välsignades också med äran att vara en profet 
och fick samma komplimanger. Vår Herre säger 
om dem: "Då kommer Allah att säga: 'O Isâ, 
Meryems son! Kom ihåg min välsignelse till dig 
och din mamma! När jag stöttade dig med den 
helige anden (Gabriel); (på så sätt) pratade du 
med människor i vaggan och i vuxen ålder. Jag 
lärde dig boken (läsa och skriva), visdom, Toran 
(Tevrat) och Bibeln (Incîl). Du gjorde något som 
en fågel av lera med min tillåtelse och du blåste 
på den, direkt blev det en fågel med min 
tillåtelse. Återigen, med min tillåtelse, botade du 
de medfödda blinda och vitiligo. Du väckte de 
döda (till liv) med min tillåtelse. När jag hindrade 
Israels barn (från att döda dig); När Du förde 
klara bevis (mirakel) till dem, sa de som inte 
trodde bland dem, "Detta är inget annat än klar 
magi."(4) 
 
Ärade bröder! 
Genom att uppnå de välsignelser och godheter vi 
hoppas på både i den här världen och i det 
efterkommande, finns det lärdomar att ta nytta 
utav Hz. Meryem. I synnerhet känslan av skam, 
kyskhet, tron, tillbedjan, lydnad, tålamod och 
fullständig underkastelse till Allah är 
egenskaperna hos Hz. Meryem som andra troende 
kvinnor kan ta nytta utav (som exempel). 
Eftersom Allah den Allsmäktige informerar oss 
om att Han kommer att belöna sina tjänare med 
god moral, troende och lydnad, oavsett om de är 
män eller kvinnor: "Den som gör goda gärningar, 
vare sig man eller kvinna, som troende, vi kommer 
säkerligen att få er att leva ett gott liv och bli 
belönad med det bästa av era gärningar.”(5) 
 
Må Allah (Jelle Jelalehu) inkludera oss i gruppen 
av tjänare vars fötter är stadiga på islams sanna 
väg. Amin! 


