
[NO] Preken, 02.12.2022 
Å adlyde Guds grenser 

ا اُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمعََك َوََل تَْطغَْوؕا اِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَٖصيٌر   ﴿ فَاْستَِقْم َكَمَٓ

﴾ 
 :ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللَاِ  هَُرْيَرةَََعْن أَبِى 

يُبَاِلى اْلَمْرُء بَِما أََخذَ اْلَماَل، أَِمْن َحالٍَل  لَيَأْتِيَنَّ َعلَى النَّاِس َزَماٌن َلَ  »

 « أَْم ِمْن َحَرامٍ 

Kjære brødre! 
For at vi skal kunne nå lykken i denne verden 
og det hinsidige, har Allah satt visse grenser 
for våre liv. Innenfor de tegnede grensene er 
det prinsipper, regler, pålegg og forbud knyttet 
til vårt personlige og sosiale liv. Disse kalles 
"Hudûdullâh" i Koranen. Vi har blitt informert 
om at hvis vi adlyder Hudûdullâh, vil vi oppnå 
æren av å få liv i denne verden og det 
hinsidige, og at det er en ydmykende pine når 
vi krysser linjen. Allah har åpenbart disse 
grensene for sine tjenere både i Koranen og 
gjennom vår profet (sav), og forbyr oss å krysse 
grensen uansett hva. På den annen side er det 
forbudt å omdefinere haramene etter våre 
ønskete og innfall og å ta lett på dem. Når vi 
ser på de avgjørende problemene angående 
halal og haram, er det uttalt at de som folk 
liker og som er rene, gode, vakre og nyttige i 
naturen er halal, og de som er behagelige for 
sjelen, men ikke sanne og najis er haram. . 

Kjære brødre! 
For å være rettskaffen som vi blir befalt, må 
ikke bare det vi spiser og bruker, men også 
handlingene våre være rettferdige. I dagens 
verden, hvor folk legger vekt på materialitet i 
stedet for åndelighet og står overfor faren for å 
bli verdslige, blir Hudûdullah ofte overskredet. 
Vår elskede profet sa: "Det vil komme en tid da 
en person ikke vil bry seg om han får sin 
eiendom fra halal eller haram!"1 Han 
understreket at vi vil møte denne faren dag for 
dag. På den annen side sier livsveilederen vår i 
Koranen: «I så fall, vær rett som du blir 
befalt. La de som omvender seg sammen med 
ham, være rettskafne. Ikke overskrid grensene 
for rett og rettferdighet. Han ser sikkert godt 
hva du gjør.»2 har blitt kommandert. 

Kjære fellesskap! 
 

1 Buhârî, Büy'û, 23 

Grensene satt av Allah bestemmer hva som er 
haram og halal i vårt daglige liv. Å bryte disse 
grensene betyr å overskride Allahs grenser. De 
som begår handlinger som å krenke slaverens 
rettigheter, lyve, baktale, baksnakking, hengi 
seg, gambling, drikke alkohol er overtredere. Å 
krenke arbeidstakernes rettigheter og ikke 
overholde offentlig lov er også situasjoner som 
overskrider grenser. Faktisk krenker de som 
krenker offentligheten Allahs rett. Å gå til 
ytterligheter, både i tilbedelsen og i vårt 
daglige liv, er også forbudt av profeten. Faktisk 
har vi blitt rådet til å velge mellomveien og 
være moderate ved å opprettholde balanse i 
denne verdens og det hinsidiges anliggender. 
Vår underholdning, spesielle dager og bryllup 
bør være innenfor linjen som Allah har 
forordnet for oss. Vi bør handle i denne 
retningen, spesielt ved å legge vekt på 
personvern og huske at vi alltid og overalt er 
en representant for islam. Som en av våre 
lærde har uttalt, "Halal-sirkelen er bred, den er 
nok for vilkårlighet. Det er ikke nødvendig å 
synde." 

Kjære brødre! 
I denne verden hvor døden ikke kommer med 
alderen, men med døden, la oss ikke sette vårt 
hinsidige i fare ved å bli fanget av midlertidige 
ønskete og innfall. La oss ta hensyn til vår sjel 
og våre liv, spesielt i lange vinternetter, og 
gjøre nyttige forberedelser for resten av livet. 
La Koranen og vår Herre lede vårt daglige liv, 
ikke miljøet vårt eller sosiale medier. Måtte 
min herre gjøre oss til en av hans tjenere som 
adlyder Hudûdullah, er direkte som han er 
befalt, og organiserer deres liv i henhold til 
Koranen og Sunnah. 
 

2 Hûd suresi, 11:112 


