Kudlanka

MUSLIMOVÃ‰ PRAKTIKUJÃ•CÃ• ISLÃ•M
ÄŒtvrtek, 29 listopad 2007

Britská uÄ•itelka Gillian Gibbons, která byla obvinÄ›na z uráÅ¾ky islámu kvÅ¯li tomu, Å¾e nechala své Å¾áky na soukromé
&scaron;kole v Chártúmu (Súdán) pojmenovat ply&scaron;ového medvídka Prorokovým jménem Mohamed, dnes
stanula pÅ™ed soudem. Je od nedÄ›le zadrÅ¾ována v budovÄ› Å™editelství ÚÅ™adu pro kriminální vy&scaron;etÅ™ování.

Za to, Å¾e se svým Ä•inem podle úÅ™adÅ¯ dotkla náboÅ¾enského cítÄ›ní muslimÅ¯, hrozí 54leté Å¾enÄ› z Liverpoolu tre
svobody aÅ¾ na jeden rok, pokuta, Ä•i 40 ran tuhým koÅ¾eným biÄ•em. Sbor pÅ™edních súdánských islámských duchovních v
ve stÅ™edu k pÅ™ípadu vlastní prohlá&scaron;ení, v nÄ›mÅ¾ na základÄ› prostudování podkladÅ¯ britskou uÄ•itelku odsoudili:
"Velice neuctivým zpÅ¯sobem pouÅ¾ila jméno Proroka Mohameda, nechÅ¥ ji Alláh zatratí," pí&scaron;e se v
prohlá&scaron;ení.

&Scaron;kola, kde se uÄ•í dÄ›ti ve vÄ›ku 4 aÅ¾ 18 let, byla zaloÅ¾ena v roce 1902 kÅ™esÅ¥anskými misionáÅ™i, dnes ale
procent Å¾ákÅ¯ tvoÅ™í muslimové, pÅ™eváÅ¾nÄ› z dobÅ™e situovaných súdánských rodin.
V Islámu jsou Å¾eny ochránÄ
zabezpeÄ•eny. Není to náhrada za to, Å¾e jen zÅ¯stávají doma, ale za to, Å¾e hrají tak velkou roli v péÄ•i o svého manÅ¾ela a
ve výchovÄ› a péÄ•i o dÄ›ti. Toto je velmi dÅ¯leÅ¾itá role, protoÅ¾e korupce nebo mravní zkaÅ¾enost spoleÄ•nosti záleÅ¾í na
jaké míry jsou matky úspÄ›&scaron;né ve výchovÄ› a uÄ•ení svých dÄ›tí. Jedna z nejvÄ›t&scaron;ích britských
poji&scaron;Å¥ovacích spoleÄ•ností uskuteÄ•nila studii na 1 milionu Å¾en v domácnosti. Tato studie pÅ™inesla úÅ¾asné výsle
Prokázala, Å¾e Å¾ena, která je v domácnosti na plný úvazek, stráví prÅ¯mÄ›rnÄ› 19 hodin nad vyplnÄ›ním potÅ™eb své rodiny
protoÅ¾e je to ona, kdo vychovává dÄ›ti, uÄ•í je, stará se o Ä•leny rodiny, kdyÅ¾ jsou nemocní a je zodpovÄ›dná za rozpoÄ•et
domácnosti. Mimoto - podíváme-li se na hodnotu Å¾eny v domácnosti z Ä•istÄ› matematického hlediska, bez jakýchkoliv
citových kritérií - Å¾ena, která zÅ¯stává doma, je tím nejcennÄ›j&scaron;ím, co rodina mÅ¯Å¾e mít. Mnoho moudrých Å¾en si
uvÄ›domilo váÅ¾né nebezpeÄ•í, které pÅ™edstavuje fale&scaron;ná svoboda, kterou si uÅ¾ívají a nakonec si také uvÄ›domilo
kam aÅ¾ je tato cesta mÅ¯Å¾e dovést.Alláh V&scaron;emohoucí ví nejlépe.
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