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Spoštovani bratje cenjene sestre, 

Hadži-bajram ali kurban-bajram so muslimanski mubarek (svečani) dnevi, ki 

vsebujejo močna sporočila vere v Vzvišenega Boga. To je pokazatelj človeške 

pripravljenosti predati se in pokoriti Božji volji skozi opravljanje hadža (romanja) in 

žrtvovanja kurbana (živali). Vsak posameznik gre osebno skozi življenjsko izkušnjo v 

iskanju ideala sreče na tem svetu. Zato so mubarek (svečani) dnevni in prazniki 

pomembni za vsako skupnost, ker se resneje sprašujemo kaj je smisel našega 

življenja in preverjamo veljavnost pogleda na svet, medsebojnih odnosov in oblik 

življenjskih obrazcev. Bajrami nas povežejo v veliko skupnost vernikov in vidno 

manifestirajo našo enotnost in odločnost, da vztrajamo v afirmiranju vrednot vere, 

kulture in običajev s katerimi smo odraščali in, ki so nas oblikovali takšne kot smo. 

Islam je pomemben del naše identitete. Zato je nujno razmišljati o hadisu (govor 

Božjega odposlanca Muhammeda) Muhammeda, Bog naj ga blagoslovi in mu podari 

mir, ki je povedal: 

»Zares, vera je lahka. Kdorkoli pretirava v veri ga bo ona premagala, podrla. 

Bodite zmerni in ne pretiravajte! Razveseljujte in prosite Allaha (Boga) za 

pomoč zjutraj, zvečer in ob koncu noči!« (Muhammed, a.s.) 

Prva oblika vere je sprejemanje verovanja s srcem in dušo ter verbalno pričevanje 

oziroma izgovarjanje šehade. Življenje vernika se mora razvijati postopoma. Prehitra 

predaja veri prinaša deformacije, ki se pojavljajo skozi različne oblike asociativnega 

obnašanja katerim smo tudi sami priče v našem okolju. Muhammed, Bog naj ga 

blagoslovi in mu podari mir, nas uči, da je vera lahka. To lahko pomeni, da naša vera 

ne sme obremenjevati druge ter, kadar obremenimo druge z našo vero, postanemo 

osamljeni ali pa s skupino isto mislečih in potem se to spreminja v nasprotje. Takšna 

vera premaga človeka namesto, da je koristna ljudem, ona povzroča škodo. Takšen 



odnos nima nikakršnega oporišča v naši časni veri islamu. Cilj naše vere je da smo 

koristni ljudem. Vsakdo, ki se sklicuje na islam in povzroča škodo ljudem, terorizira 

ljudi in širi strah kakršnekoli oblike, zlorablja islam in povzroča veliko škodo vsem 

nam. Za nas muslimane je velik izziv kako se osvoboditi slabosti in iluzij 

posameznikov ali skupin, ki zlorabljajo islam za svoje »bolne« cilje. O islamu učimo 

predvsem v družini in skozi mektebe (verouk) v Islamski skupnosti. Vsi projekti, ki jih 

realizira Islamska skupnost imajo svoj cilj. To je splošno dobro vseh muslimanov. 

Premoženje Islamske skupnosti je trajno dobro – vakuf in od njega bodo imeli korist 

vsi muslimani in širša družbena skupnost. Zato vas želim opozoriti, da posamezniki, v 

tem času, ko se trudimo zgraditi džamijo v Ljubljani, za svoje posamezne interese 

iščejo pomoč in pišejo pisma organizacijam v muslimanskih državah, da podprejo 

njihove zasebne projekte v Ljubljani in Sloveniji, ki služijo posameznikom za 

ohranjanje družinskih združenj in s tem pošiljajo neresnično sliko o stanju 

muslimanov v Sloveniji. Ne bomo na tem jadikovali zaradi tega žalovali toda imamo 

dokumentacijo, ki potrjuje to kar govorimo. Zato pozivamo vse dobronamerne ljudi, 

da se zedinimo okrog skupnih projektov in programov Islamske skupnosti v Sloveniji 

ter, da se močno držimo vrvi naše vere. Želimo odprto poudariti, da vsako obliko 

anarhije ali nasilja, ki se zakriva s plaščem islama odločno zavračamo in jasno 

pravimo, da to nima nikakršne veze tako z našo vero kakor tudi z našo tradicijo 

tolmačenja in prakticiranja islama. Zelo pomembno je, da obstaja red pri prakticiranju 

najpomembnejših aspektov vere: džuma-namaz (petkova molitev), bajam-namaz 

(bajramska molitev), opravljanju hadža (romanje), zekatu (versko dajanje 2,5% iz 

viška premoženja, 4. steber islama) in drugih oblikah ibadeta (bogoslužja), ki imajo 

institucionalno in obvezujočo obliko, ki čuvajo Skupnost vernikov in enotnost 

muslimanov. Islamska skupnost nas čuva od samovolje posameznikov in 

anarhističnih ter nasilnih oblik islamske religioznosti.  

Iskrena vera je pogoj, da bi se klanjali (opravljali molitev), opravljali hadž (romali) ali 

žrtvovali kurban (žival). Brez vere so to rituali, ki imajo samo manifestno obliko, ki jo 

Kur'an zelo ostro kritizira in zavrača oblike licemerne vere ter opozarja, da vera ne 

služi za kazanje, pozabljivo in nemarno molitev. 

»Gorje tistim, 

ki ne molijo iz srca, 



temveč se samo pretvarjajo –  

In nasprotujejo dobrodelnosti.« (Kur'an, 107, 4-7) 

Tako je za nas Ibrahim, (Abraham) Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir, velika in 

spodbudna oseba. Občudujemo in cenimo njegovo vero, iskrenost in čisto popolno 

predanost Vzvišenemu Bogu. Ibrahim (Abraham) Bog naj ga blagoslovi in mu podari 

mir, sta skupaj s sinom Ismailom, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir, graditelja 

Kabe. Zato je Meka duhovno središče muslimanov. V Meki je odločno zavrnjena vera 

v idole in malikovalstvo, vera v lažna božanstva, v lažne veličine.  

»Prvi Hram, zgrajen za ljudi, stoji v Meki – blagoslovljen je, smerokaz vsem 

ljudstvom. 

V njem so očitna znamenja in mesto, na katerem je stal Ibrahim (Abraham). 

Kdor vstopi vanj, naj bo brezskrben. Kdor more, naj roma k Hramu v 

Gospodarjevo čast. Kdor pa noče verovati  - Gospodar ni odvisen od nikogar!« 

(Kur'an, 3, 96-97) 

Hram v Meki je prvo mesto na Zemlji v katerem so ljudje vseh barv in družbenih 

razredov že iz časov Muhammeda, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir, skupaj in 

brez strahu manifestirali enakost vseh ljudi pred Bogom in zakonom. To je bil impulz, 

da se razvijejo zakonske oblike, ki so skozi stoletja poskušale afirmirati človeško 

dostojanstvo ter, da se pokaže, da barva kože, družbeno poreklo in status niso ovira 

za uresničitev človekovih pravic po vsem svetu. Danes, po 1432 letih od Hidžre 

(preselitev iz Meke v Medino) Muhammeda, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir, 

lahko rečemo, da je Razodetje Kur'ana spremenilo tok človeške zgodovine. V svojem 

slavnem nagovoru na Poslovilnem hadžu (romanju) je Muhammed, a.s., Bog naj ga 

blagoslovi in mu podari mir, govoril o enakosti ljudi v pravicah in obveznostih. Zato je 

potrebno vedno poudarjati, da imamo mi Muhammeda, Bog naj ga blagoslovi in mu 

podari mir, rad in ga sledimo, ker je ljudem pokazal pot iz teme neznanja v široka 

prostranstva svetlobe in svobode duha, ščitil je pravice otrok, žensk, posebej sirot, 

nepreskrbljenih posameznikov, revnih in tistih katerim je bila povzročena krivica. 

Prepovedal je krvno maščevanje in močno poudarjal človeško dostojanstvo. Dokler 

so v svetu in številnih religijskih oblikah v sedmem stoletju obstajale različne oblike 

žrtvovanja ljudi, sežiganje na grmadah in podobno, je Muhammedu, Bog naj ga 



blagoslovi in mu podari mir, dano na podlagi Razodetja, da žrtvuje živali, kurban kot 

sunnet (način življenja) Ibrahima (Abrahama), Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir, 

na način, da ima kurban-žrtev duhovno in svetovno sporočilo. 

»Njihovo meso in njihova kri se ne bosta dvignila h Gospodarju, z iskrenostjo 

opravljena dobra dela pa se bodo dvignila k njemu. Tako vam jih je podredil,da 

bi slavili Gospodarja, ker vam jih je podredil, da bi bili hvaležni.« (Kur'an, 22, 37) 

Po sunnetu (način Muhammedovega življenja) je zelo pomembno na kakšen način se 

bomo obnašali do živali ter z njimi prijazno in blago ravnati ter skrbeli, da brez 

bolečinsko prispevamo kurban. Z duhovno dimenzijo kurbana se oseba približuje 

Vzvišenemu Bogu skozi bogaboječnost, zavest. Svetovno sporočilo ima humanitarni 

in socialni pomen, da se pomaga revnim in močneje povežejo družinski in sosedski 

odnosi, ker se kurban deli na tri dele: družini, revnim in sosedom. Muhammed, Bog 

naj ga blagoslovi in mu podari mir, je ob vsaki priložnosti poudarjal pomembnost 

družine. Tako nas je spodbudil, da tudi tisto kar trošimo za potrebe svoje družine 

delamo kot dobro delo. 

»Ko človek troši na člane svoje družine v upanju v Božjo nagrado tudi to mu se 

vpiše v dobro delo.« (Muhammed, a.s.) 

Posameznik mora najprej poskrbeti za svojo družino in potem pomagati projekte 

skupnega interesa. Naši skupni projekti so izgradnja infrastrukture za lažje 

opravljanje nalog Islamske skupnosti v Sloveniji. Pred nami je naloga izbire idejne 

zasnove za džamijo. Prejeli smo 44 projektov. Kmalu se bomo, če bo Bog dal, odločili 

za rešitev, ki bo nekoč ob Božji pomoči tudi zgrajena. Islam ima v sebi velik potencial 

za spoštovanje človeka, razvoj tolerantnega odnosa v družini in družbi, ker je 

Vzvišeni Bog ustvaril svet kot pluralen v vseh pogledih: jezičnem, rasnem, verskem 

itd. Malo je mest na Zemlji kjer se zbere toliko raznolikosti raznolikih ljudi kot so Meka 

in Medina. Zato se moramo vsi učiti kako biti odprt, kako ustvarjati dialog, kaj je 

opravičilo in kako sprejemati različnost kot Božji red na Zemlji. Vsak posameznik bo 

odgovarjal pred Bogom samo za svoja dejanja. Mi kot skupnost smo tudi odgovorni 

za svoja dela. 

Molim k Vzvišenemu Bogu, da nam podari mir, enotnost, moči, da vztrajamo na pravi 

poti Resnice, da bolnim podari zdravja, revnim izboljša njihovo stanje, da usmeri na 



pravo pot naše otroke ter, da podari napredek in stabilnost naši državi Sloveniji. 

Amin! 

Želimo vam srečen Hadži-bajram. 

EID MUBAREK. BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN! ME FAT BAJRAMI! 
BAHTALO BAJRAMI! VESEL IN SREČEN BAJRAM! 

 

                                                                        Predsednik Mešihata IS v Sloveniji 

                                                                               Dr. Nedžad Grabus, mufti  


