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Spoštovani bratje in sestre!

Danes  je  01.  ševval  1429  leta  po  Hidžri  oz.  30.  september  2008.  Danes  je  prvi  dan 
ramazanskega  Bajrama.  Ramazanski  bajram  je  muslimanski  praznik,  ki  traja  tri  dni  in 
označuje konec meseca rahmeta (Božje milosti), magfireta (oproščanja) in selameta (rešitve in 
miru). Ramazan je mesec posta in častne Knjige Kur'ana. Muhammed, naj je mir z njim, je 
povedal, da sta ramazanski in kurbanski bajrami muslimanski mubarek (svečani) dnevi. To so 
dnevi, ki v naša življenja vnašajo radost, toplino, medsebojno spoštovanje in razumevanje. 
Bajrami so priložnost, da se spomnimo nekaterih pomembnih in večnih sporočil, ki nam jih je 
poslal Vzvišeni Stvarnik in Njegov poslanec Muhammed, naj je mir z njim.

V času meseca ramazana smo se duhovno okrepili, se medsebojno spoznavali in pogovarjali, 
spodbujali  k  dobrim  delom  in  se  zavedali  posledic,  ki  jih  puščajo  na  človeka  in  širšo 
društveno skupnost negativnosti kot so: oholost, zavistnost, sebičnost in samozaljubljenost. V 
ramazanu se bolj zavedamo moralnih vrednot kot so: poštenost, dobrodelnost, modrost itd.

Naša vera islam nas uči,  da so vsi  ljudje Božja bitja.  Vzvišeni  Bog je ustvaril  nebesa in 
Zemljo.  Ustvaril  je  človeka  kot  svojega namestnika  na  Zemlji.  Na Zemlji  se  izmenjujejo 
ljudje, oblasti, sistemi toda religijske vrednote trajajo in oblikujejo naš pogled na svet in vero 
v  Ahiret  (večni  svet).  Mi  živimo  v  demokratičnem  društvu  kjer  obstaja  svoboda  izbire 
verovanja ali ne verovanja. Mi smo izbrali verovanje. Nihče nas ni prisilil, da verujemo, ker 
vera  kot  takšna  ne  prenaša  sile.  No,  ljudje  pogosto  s  svojimi  interpretacijami  odvračajo 
določeno število  ljudi,  ki  trkajo na vrata  vere.  V tej  bajramski  hutbi želim z vsemi vami 
podeliti  pomen  199.  ajeta  (stavka)   iz  sure  El-Araf  (Zid)  v  katerem  lahko  najdemo  tri 
sporočila:

»Ti odpuščaj! Zahtevaj opravljanje dobrih del, nevednežev pa se ogibaj!« (El-Araf, 199)

Ti odpuščaj!

Mi verujemo v Enega Boga, Stvarnika Nebes in Zemlje, ki je Večen. Njemu se molimo in od 
Njega pomoč prosimo. Vzvišeni Stvarnik nas korajži naj Ga molimo:

»Ko te moji služabniki vprašajo o meni, jim povej, da sem resnično blizu. Odzivam se na 
prošnjo častilcev. Naj se tudi oni meni odzovejo, naj verujejo vame, da bodo na pravi 
poti«. (El-Bekara, 186)

V svojih  molitvah  molimo  Vzvišenega  Allaha  naj  nam odpusti,  našim staršem,  otrokom, 
prijateljem in vsem vernikom. Vzvišeni odpušča grehe. Toda, splošno pravilo je, da sami med 
seboj  moramo  najti  modus  vivendi  kako  naj  človeško  društvo  in  skupnost  funkcionira. 
Nekateri ljudje se ne pogovarjajo z drugimi zato, ker so introvertni (zaprti vase), drugi ne 
morejo  premagati  svojo  oholost,  tretji  smatrajo,  da  je  to  nepomembno,  niso  vzgojeni  ali 



izobraženi.  Ibn  Kesir  v  svojem tefsiru  beleži,  da  je  Poslanec,  naj  je  mir  z  njim,  vprašal 
Džibrila (Gabriela) o pomenu tega ajeta (stavka). Džibril je odgovoril: »Allah Ti zapoveduje, 
da odpuščaš tistim, ki so nepravični, da deliš tistemu, ki tebi ne deli in obiščeš tistega, ki 
tebe ne obiskuje.« Poslanec je opozarjal, da so trije dnevi obdobje po katerem je potrebno 
najti način za ponovno vzpostavitev kontaktov z bratom v veri. Zato je zelo močno sporočilo 
v tem ajetu:

Odpuščaj!

To velja, ostalo je samo človeška slabost. Velikih ljudi se spominjamo, majhne poskušamo 
čim  prej  pozabiti.  Zato,  bodi  velik,  halali  (odpusti)  svojemu  bratu,  prijatelju,  imej  moči 
zaprositi za halal (odpuščenje). Bajram je odlična priložnost za to.

Zahtevaj dobro!

Verniki in vernice morajo vztrajati v dobrih delih ne glede na obstoj ogromnega števila tistih s 
katerimi  se  pogovarjamo  ali  družimo,  ki  ne  skrbijo  o  halalu  (dovoljenemu)  in  haramu 
(prepovedanemu).  V sodobnem svetu v katerem živimo obstajajo številna vprašanja, ki so 
splošno  koristna  za  vse  nas.  Problemi  nezaupanja,  različnih  ekstremizmov,  terorizem, 
nespoštovanje  staršev,  popolna relativizacija  tradicionalnih  vrednot  na katerih  se  temeljilo 
društvo,  relativizacija  zakona,  zaostalost  v  ekonomskem  in  kulturnem  smislu  v  številnih 
državah  v  svetu,  itd.,  so  vprašanja,  ki  zanimajo  veliko  večino  ljudi  v  sodobnem  svetu. 
Koncentracija bogastva in ustvarjanje rezerve hrane samo pri  bogatih povzroča revnost in 
lakoto pri številnih ljudeh v nerazvitih državah. Naša obveza kot muslimanov je spodbujati 
dobro,  afirmirati  in  artikulirati  dobre  ideje  in  si  prizadevati,  da  nasprotujemo  vsaki 
nepravičnosti, ki ogroža ali škodi človeku in širši društveni skupnosti. To je potrebno narediti 
modro in z lepim nasvetom. Torej, dobro, ki ga naredimo ostaja za nami kot priča, da smo bili 
tudi  mi  na  tem  svetu.  Zato  poslušajmo  Vzvišenega  Boga:  Zahtevaj  dobro!  Bodimo  del 
ummeta, skupnosti, ki afirmira dobro in se bori zoper nepravičnosti!

Izogibaj se nevednežev!

Vzvišeni Bog nas obvešča, da je človek ustvarjen v najlepši obliki, toda lahko pride tudi na 
najnižjo stopnjo.

»Človeka ustvarimo v najlepši podobi, pa potem ga vrnemo na najnižjo stopnjo.« (Et-
Tin, 4-5)

Zabeleženo je, da je Isa, naj je mir z njim, (Jezus) imel več mudžiz, nadnaravnih moči. Beleži 
se,  da  je  ob  Božji  pomoči  zdravil  slepe,  osebe,  ki  so  imele  različne  nalezljive  bolezni. 
Vzvišeni Bog mu je pomagal oživeti mrtvega človeka toda nevednežu, ki je brez znanja ni 
mogel pomagati. V Kur'anu obstaja močna kritika tistih, ki poleg oči ne vidijo, poleg ušes ne 
slišijo itd. Oni so v primerjavi z animalnim svetom. Zato je to sporočilo tako močno, ko vidite 
da človeku ne morete  razložiti  najbolj  enostavne stvari,  potem se ga izognite:  Izognite  se 
nevednežem. Vzvišeni pravi:  »Allaha se najbolj bojijo izobraženi v veri«  in nas sprašuje: 
»Ali so isti tisti, ki vedo in tisti, ki ne vedo?«

Izogibaj se nevednežev in se ne spuščaj v razpravo z njimi!
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Popolnoma  je  jasno,  da  je  naše  delovanje  in  vaše  sodelovanje  v  bogoslužju  kot  tudi  v 
celotnem  življenju  in  delu  Islamske  skupnosti  v  Sloveniji  svobodno  in  prostovoljno.  S 
pomočjo našega prepričanja v načela islama: vere v Enega Boga,  angele,  razodete knjige, 
Božje poslance, Dan Sojenja in Božje volje se vsi skupaj trudimo ustvariti čim več dobrih del 
za Islamsko skupnost in celotno društvo v katerem živimo. Tako se potrjujemo kot verniki in 
člani  džemata  katerem  pripadamo.  Musliman  ima  obveze,  ki  so  individualne,  družinske, 
džematske in društvene. Ko so vse komponente popolne potem lahko govorimo o odgovorni 
osebi, ki razume človeško poslanstvo, človeka kot namestnika na Zemlji. Naše poslanstvo je 
da  gradimo dobre  medsebojne  odnose  in  razvijamo kulturo  spoštovanja  in  tolerance  med 
ljudmi. Islamska skupnost je skupnost vernikov, ki potrjujejo vero v Vzvišenega Boga in vero 
v Poslanca Muhammeda, naj je mir z njim.

Večkrat smo vas obvestili  o tem, da je Mestna občina Ljubljana, 18. julija 2008, objavila 
razpis za prodajo 11.364 kvadratnih metrov zemljišča na katerem se bo gradila džamija oz. 
Islamski verski in kulturni center. Od 31. julija 2008, teče rok za nakup zemljišča. Islamska 
skupnost  je  vplačala  10%  sredstev  kar  pomeni  456.832,80  evrov.  Med  tem  časom  so 
posamezniki in podjetja prispevali določena sredstva. Potrebujemo še dodatnih 3.600.000,00 
evrov  za  nakup  zemljišča.  Popolnoma  je  jasno,  da  se  je  projekt  Islamskega  verskega  in 
kulturnega centra, zaradi problema v njegovi realizaciji, v času štiridesetih let stokrat podražil. 
Mi poskušamo izkoristiti  vse svoje potenciale,  da odkupimo večji  del  zemljišča  iz  svojih 
resursov. Tako bomo Islamski center v Ljubljani doživljali kot svojega.  

Sedaj  je priložnost,  da vsakdo, v mejah svojih možnosti,  prispeva za izgradnjo džamije  v 
Ljubljani.  Na  prejšnjem  Bajramu  smo  poudarjali  naslednji  stavek:  »Ne  sprašuj  kdaj  bo 
džamija temveč kaj lahko naredim, da bo čim prej džamija v Ljubljani.« Poslušajmo sporočilo 
našega Stvarnika in pričakujmo, da poveča naša dobra dela za džamijo:

»Kdor na Božji  poti  deli  od  svojega imetja,  je  kot  zrno,  iz  katerega vznikne  sedem 
klasov, v vsakem klasu pa je sto zrn. Komur pa Bog hoče, daje še več. On je neskončno 
dober, On vse ve.« (El-Bekara, 261)

Torej,  za  dobro,  ki  ga  naredimo  lahko  pričakujemo  veliko  nagrado.  To  je  priložnost,  da 
zedinimo safove (vrste) in odgovorimo izzivom pred katerim se nahajamo, nakup zemljišča za 
džamijo  v  Ljubljani.  Molim  Vzvišenega  Boga,  da  vpiše  v  dobra  dela  vsem,  ki  so  na 
kakršenkoli način pomagali izgradnjo džamije v Ljubljani.

Ponovno  je  potrebno  poudariti,  da  oseba,  ki  nima  sredstev  ni  dolžna  prispevati.  Toda, 
potrebno je tudi poudariti, da je vsem tistim, ki nameravajo dati in potem očitati je bolje, da 
ne  prispevajo,  ker  Vzvišeni  Bog  pravi:  »Prijazna  beseda  in  opravičilo  sta  boljša  od 
miloščine, pospremljene z žalitvijo.« (El-Bekare, 263)

Bajram je  praznik  mira  in  prijateljstva.  Svetujemo,  da  bajramsko  radost  podelite  s  svojo 
družino, prijatelji in sosedi. Naj bo bajram dan mira in prijateljstva.

Molim  Vzvišenega  Boga,  da  podari  zdravje  vsem  bolnim.  Molim  Vzvišenega,  da  naše 
najdražje, ki so nas zapustili nagradi s svojo milostjo. Živim pa naj da moči in modrosti, da 
bomo na Pravi poti.

Ob  koncu  se  želim  zahvaliti  vsem tistim,  ki  so  poslali  čestitke  meni  oz.  muslimanom v 
Sloveniji ob ramazanskem bajramu in sicer: Predsedniku države dr. Danilu Türku, reisu-l-
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ulemi dr. Mustafi Ceriću, predsedniku papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-
Louis Tauran, prof. dr. Ali Bardakoglu, predsednik direktorata za verska vprašanja pri Vladi 
Republike Turčije, veleposlaniku Republike Makedonije Samoilu Filipovskem in drugim. 

Posebej se zahvaljujem egiptovskemu veleposlaniku njegovi ekscelenci Ahmedu Farouku za 
sodelovanje v preteklem obdobju.

Vsem muslimanom v Sloveniji in svetu: Eid Mubarek, Bajram šerif mubarek olsun, Me fat 
bajrami!, May this Eid bring happines and prosperity to you!, Vesel in srečen Bajram!

Ljubljana, 1. ševval 1429/30.09.2008

                                                                                                  Nedžad Grabus, mufti
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