svěTový Den MoDliTeB
2012

Pátek 2. března 2012

Malajsie
Téma:Dopomáhejme ke spravedlnosti

Bohoslužba
Program pro děti

2

svěTový Den MoDliTeB

PořaD BohoslužBy
uvítání
Vedoucí: Srdečně zdravíme a vítáme sestry a bratry po celém světě ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše
Krista. V Malajsii se vzájemně zdravíme tak, že si předáme palmové ratolesti,přiložíme dlaně k sobě jako při
modlitbě a na znamení úcty se lehce ukloníme. Přitom řekneme „Selamat Datang – Vítej v pokoji.“ Vybízíme
vás, abyste se také vzájemně pozdravili tímto způsobem: Selamat Datang– Vítej v pokoji.
Všichni: Selamat Datang– Vítej v pokoji.
Jedna:V Malajsii si pokoje velmi vážíme. Je tu velmi různorodé obyvatelstvo: jsme Malajci, Číňané,
Indové a potomci původních obyvatel, Orang-Asliové, Dayakové a Kadazanové, jestliže jmenujeme
jen některé.
U nás je také důležité přijímání druhých. Historické stěhování lidí z různých částí Asie i ostatního
světa vytvořilo životní prostředí pro naši integraci a začlenění ,ať už žijeme jako menšinová nebo většinová etnická skupina. Malajsie je největší cílová země v Asii pro přistěhovalé dělníky. Stala se také
dočasným domovem pro uprchlíky ze zemí, kde je válečný stav nebo těžká situace.
Jedna:Pokoj a vzájemné přijetí jsou patrné, když muslimové, buddhisté, hinduisté, křesťané a stoupenci jiných tradičních náboženství dokážou žít společně v rodině a společnosti. Stále se tak učíme
vzájemně se tolerovat, chápat a uznávat. Společně se zodpovědnými činiteli naší země se pokoušíme
měnit myšlení našich lidí tak,aby se z pouhé vzájemné tolerance vytvořilo klima všeobecného přijetí.
Učíme se spolu dobře vycházet,i když jsme tak různí. Současně hledáme stejně spravedlivé příležitosti
a práva pro všechny.
Jedna:„Bahasa Malaysia“ (malajský jazyk) je úřední řeč. Islám je státní náboženství. Většinu tvoří muslimové,
ale existuje tu také velká populace nemuslimů, kterým ústava zaručuje náboženskou svobodu.
Uprostřed takové různorodosti jsou tolerance,harmonie,slušnost a nestranické a spravedlivé státní
vedení životně důležité pro všechny. Modlíme se za to, aby všechny rasy, etnické skupiny a náboženství spolupracovaly při vytváření vzájemného porozumění a spravedlivého všestranného rozvoje každého člověka.
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V tomto Světovém dnu modliteb přicházíme sjednoceni před Boha a předkládáme mu své potřeby a
starosti .
Vedoucí: Hospodin miluje spravedlnost a právo, které jsou základy jeho trůnu, láska a věrnost ho
předcházejí.
Jedna: V naději se obracíme k Bohu. On je naše pomoc a naše záštita. V Bohu se naše srdce zaradují,
protože pevně věříme v jeho svaté jméno. Ať tvá věrná láska spočine na nás, Pane, stejně jako my skládáme svou důvěru v tebe. Amen.
Úvodní píseň

Děkovná modlitba
Jedna: Všemocný a milostivý Bože, chválíme tvé úžasné a velkolepé skutky mezi všemi národy.Děkujeme, že se můžeme shromáždit ve tvém jménu a spojeni ve tvé lásce ti děkovat za společenství a
povzbuzení. Tvé jméno buď velebeno a oslaveno.
My v Malajsii ti děkujeme za první obchodníky a přistěhovalce do Malajsie, kteří přinesli s sebou svou
křesťanskou víru. Děkujeme ti za první misionáře, za jejich věrnost a oddanost. Děkujeme ti za ty,
kteří uposlechli Boží výzvu a stavěli kostely, zvláště ve venkovských oblastech, aby připravovali cestu
misiím pro sociální a duchovní služby. Radujeme se z daru živé víry.
Jedna: Děkujeme ti za bohatou tropickou rozmanitost rostlinných a živočišných druhů, které jsi nám
svěřil. Děkujeme ti za nádheru barev, krojů, písní a tanců, které jsme zdědili, za kulinářské požitky,
chutě a vůně a všechno ostatní, co z nás tvoří společnost plnou života.
Děkujeme ti, Pane, že Malajsie odráží v sobě všechno asijské. Dáváš nám tolik požehnání. Modlíme
se ve jménu Ježíše Krista . Amen.
Jedna: Poslyšme hlasy, které hledají spravedlnost v Malajsii.
Hlas 1: Jako Malajci jsme velmi znepokojení situací národa a jako křesťané se ptáme:
„Angažujeme se nebo zůstáváme neutrální?“
Hlas 2: Pochopili jsme,že Bůh nás vybízí, abychom si byli vědomi své občanské odpovědnosti.
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Máme za úkol vyslovit se nahlas proti všem formám nespravedlnosti a zabývat se politickými záležitostmi.
Hlas 3: Naše svědomí nás vede k tomu,abychom nemlčeli ke korupci a nerovnováze v rozdělování
veřejných služeb.
Hlas 1: Jako křesťané v naší mnohonáboženské společnosti se necítíme rovnocenní, když se nám
předpisuje, jak smíme ve svém národním jazyce nazývat Boha.Vždycky jsme užívali označení Alláh,ale
to naráží na nepochopení u muslimů.Je třeba odvahy k protestu proti tomuto omezování, protože
by to mohlo vyvolat hněv úřadů.
Hlas 2: Můžeme mlčky přihlížet k tomu, když konflikty mezi církevním a státním právem roztrhávají
rodiny?
Hlas 3: Jako občané naší země věříme, že je naší povinností se proti tomu ozvat .
Hlas 1: Jsme si navzájem dlužni jasné, čestné a angažované stanovisko k otázkám, které se dotýkají
všech lidí ve společnosti.
Hlas 2: Teď uslyšíme čtení z proroka Abakuka, který rozhořčeně klade Bohu otázky o nespravedlnosti, kterou viděl.

Čtení starého zákona z proroka abakuka
Jedna: „Jak dlouho již volám o pomoc Hospodine a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí,
rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého
obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno.“(Abakuk 1,2-4)
Jedna: Ženy z Malajsie nás zvou, abychom přemýšleli o tom, jak tato slova vystihují situace, které
sami známe.
(Chvíle ticha)

svěTový Den MoDliTeB

5

Jedna: Boží odpověď zní:
„Pohleďte na pronárody, popatřte! Ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete
věřit, až se o tom bude vypravovat.“(Abakuk 1,5)
Jedna: Abakukova modlitba:
„Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu, bojím se o tvoje dílo, Hospodine, v tento čas je zachovej, v tento
čas je uveď ve známost. V nepokoji pamatuj na slitování!“(Abakuk 3,2)

Modlitba doznání
Vedoucí: Modleme se teď a tady. Spravedlivý a milostivý Bože, přicházíme k tobě a hledáme milosrdenství a uzdravení. Nespravedlnost kolem nás na nás leží jako těžké břemeno.
Hlas 1: Vidíme,že odlišné názory v politické a náboženské oblasti jsou násilím potlačovány.
Právoplatně zvolené vlády jsou ilegálními machinacemi zbavovány moci.
Hlasy volající po pravdě a spravedlnosti jsou umlčovány .
Korupce a chtivost ohrožují cestu pravdy.
Hlas 2: Uznáváme svůj nedostatek pozornosti a zájmu o tyto nespravedlnosti. Odpusť nám naše váhání
vyjádřit se k obtížným situacím v naší společnosti. Víme, že to vede ke lhostejnosti k obětem nespravedlivých systémů, k lidem, kteří jsou násilně utlačováni a zbavováni svých práv a důstojnosti i
k těm, kteří jsou zlomeni na těle, duši nebo duchu
Jedna: Nejspravedlivější Bože, smiluj se nad námi ve své láskyplné dobrotě. Buď k nám milostiv a
vyslyš naši modlitbu. Děkujeme ti, že nám odpouštíš, když vyznáme své viny, protože jsi milosrdný,
věrný a spravedlivý. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
Jedna: Vracíme se k Abakukovi a jeho ujištění, že Bůh je s námi.
Jedna: „I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm,
z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále
Boha, který je má spása.Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat.“(Abakuk 3,17-19)
Vedoucí: Abakuk nám ukazuje, že vytrvalost je zakořeněna v našem vztahu s Bohem a v důvěře
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k němu. Tato důvěra bývá zkoušena a je posilována otázkami a stížnostmi, které Bohu předkládáme.
Píseň (např.některá z Taizé)
Jedna: Boží spravedlnost, pravda a milosrdenství jsou neoddělitelné. V Novém zákoně nás Ježíš povzbuzuje, abychom hledali Boží spravedlnost: „Blaze těm, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni.“(Matouš 5,6)
Všichni: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Jedna: V podobenství o neodbytné vdově a nespravedlivém soudci v Lukášově evangeliu máme příklad neúnavného úsilí o spravedlnost

novozákonní čtení
Jedna: čtení z Lukášova evangelia 18,1-8
(Podobenství o vdově a nespravedlivém soudci-čtení lze zdramatizovat)
Vedoucí: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Všichni: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Vedoucí: Nevíme, proč vdova přichází k soudci. Říká se nám jen, že byla ve své naléhavé prosbě neodbytná. Jejím příkladem je každý z nás povzbuzen, aby neodkladně dopomohl k právu tomu,kdo
trpí nespravedlností. Podobenství nám ukazuje, že každý jednotlivý čin může zasáhnout i do pevně
zavedených mocných systémů. Mnoho malých akcí má narůstající účinek.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Všichni: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Příběh ženy z Malajsie, která bojovala za věc spravedlnosti
Jedna: Jménuji se Irene Fernandez. Jsem sociální pracovnice. Pracuji mezi přistěhovalci a jinými
chudými a utlačovanými lidmi v Malajsii. V r. 1991 jsem pomáhala zakládat základní organizaci
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Tenagenita (=síla žen), která se stará o ochranu a právní pomoc pro ženy. Prováděla jsem průzkum
a uveřejnila v srpnu 1995 zprávu o strašných životních podmínkách přistěhovalých dělníků a dělnic
v internačních táborech. Hovořila jsem s více než 300 bývalými zadrženými osobami, které popisovaly
nehygienické podmínky, nedostatečné jídlo a vodu, časté případy smrti, způsobené bitím a nedostatkem léčebné péče.Pohlavní zneužívání a korupce byly na denním pořádku. Vláda trvala na svém
prohlášení, že zpráva není pravdivá. Byla jsem uvězněna pro „svévolné uveřejnění falešné zprávy“.
Proces se táhl 7 let . Na jeho konci jsem byla shledána vinnou a odsouzena k jednomu roku vězení.
Odvolala jsem se k Nejvyššímu soudu. Cena, kterou jsem jako odsouzená zaplatila, byla vysoká. Moje
soudní pře trvala dalších 6 let. Nakonec Nejvyšší soud zrušil můj dřívější rozsudek a zprostil mě viny
31. prosince 2008.
Jedna: Během těchto let měla Tenaganita úspěch v prosazení zlepšených reforem, v úpravě smluvních
závazků pro zahraniční domácí pomocníky a pomocnice, vystavené domácímu násilí a otevřela možnosti žalob a právního řízení pro jeho oběti. Nyní je těžiště naší činnosti proti obchodování s lidmi,
tomuto odpornému zločinu dnešního moderního otroctví. Pokoušíme se o spolupráci s vládou,aby
byly zlikvidovány struktury,které obchod s lidmi umožňují. Ti, kteří obchodování s lidmi přežili, potřebují psychologickou a sociální pomoc. S naším přispěním a zastáním se mohou tyto osoby uzdravit
a nabýt znova důstojnost a pocit vlastní hodnoty .
Všichni: Blaze těm, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Vedoucí: My všichni potřebujeme odvahu postavit se za spravedlnost. Modleme se společně slovy
Alana Patona ,aktivisty proti apartheidu v Jižní Africe, za odvahu jednat spravedlivě :
Všichni: „Pane, otevři mé oči, abych mohl/a vidět potřeby druhých . Otevři mé uši, abych slyšel/a
jejich křik a pláč. Otevři mé srdce tak, aby nezůstali bez útěchy. Dej, abych bez strachu před hněvem
silných bránil/a slabé, abych se bez strachu před bohatými zastával/a chudých.Ukaž mi,kde potřebují
lásku a naději a použij mě, abych je tam přinášel/a. Otevři mé oči a uši a učiň,abych dnes, v tento
den, byl/a schopen/schopna šířit tvůj pokoj.
Amen.“
Píseň
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Kázání-úvaha-poselství
sbírka
Jedna: Všemohoucí Bože,děkujeme ti,že jsi nám skrze Ježíše Krista otevřel novou životadárnou
cestu,na které se k tobě můžeme s důvěrou obrátit se svými přímluvami.
Jedna: Bože,modlíme se za ty,kteří vládnou v naší zemi. Dej jim moudrost, aby poznali a konali, co
je správné a spravedlivé.Obdař je soucitem a sílou, aby plnili tvou vůli.Naplň je láskou k pravdě a
spravedlnosti.Naplňuj je bázní a úctou k sobě, aby usilovali o spravedlnost pro všechny .
Všichni: Bože, ty jsi zdroj spravedlnosti, vyslyš naši modlitbu(za utlačované).
Jedna: Pane, děkujeme ti, že jsi nás stvořil ke svému obrazu – jedinečně obdarované schopností konat
dobro doma, ve společnosti a v církvích. Zatímco mnozí z nás žijí v pohodlí, jsou i ti, kteří jsou utiskováni a zneužíváni, izolováni a umlčováni. Modleme se za oběti útisku a násilí,které nikdo neslyší,
za oběti bezpráví a zneužívání i za oběti nespravedlnosti a kulturních, náboženských a právních praktik,plných předsudků
Všichni: Ježíši, který jsi trpěl pro nás nespravedlností, slyš naši modlitbu (za bezbranné)
Jedna: Dobrotivý Pane, prosíme za přistěhovalé dělníky a dělnice, za slabé, chudé a přehlížené, aby
jejich volání o pomoc při ztrátě práv a důstojnosti slyšeli ti, kteří mají nad nimi moc.
Všichni: Duchu svatý, zmocni nás k tomu, abychom usilovali o pokoj a spravedlnost .
Jedna: Bože, prosíme, abys upevnil svou církev mocí a zjevením, aby Kristus přebýval v našich srdcích
skrze víru. Dej, abychom byli upevněni a zakořeněni v Lásce. Dej nám smělost a moudrost, abychom
se takto přiblížili k obecenství svatých.
Všichni: Bože, z něhož plyne všechna spravedlnost, slyš naši modlitbu (za sílu a moudrost)
Jedna: Bože, dej nám vizi tvé spravedlnosti a sílu neodbytné vdovy pro to pracovat. Ve světě plném
boje a potlačování práv jsi nás povolal ,abychom byli nástroji spravedlnosti. Učiň, ať jsou naše ruce
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silné a naše hlasy zřetelné. Dej nám pokoru spojenou s pevností a dobrý úsudek spojený s odhodláním,abychom mohli bojovat , nikoli abychom podrobovali,ale abychom osvobozovali.
Všichni: Ježíši, který jsi trpěl pro nás nespravedlností, vyslyš naši modlitbu.
Čas pro vlastní přímluvné modlitby
Všichni: Duchu svatý, dej nám sílu k tomu, abychom usilovali o spravedlnost a pokoj.
Vedoucí: Modleme se ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele ,jak nás on sám naučil
(modlitba Páně)
Závěrečná píseň
Vedoucí:
Ať nás požehná Bůh,který je pramenem veškeré spravedlnosti.Ať nás požehná Ježíš Kristus, který
pro nás trpěl nespravedlností. Ať nás požehná Duch svatý, který nám dává sílu pracovat pro spravedlnost. Amen.

DěTsKá BohoslužBa
Přivítání: Vedoucí přivítá shromážděné děti. Děti se vzájemně pozdraví malajským způsobem(se sepnutými dlaněmi) a řeknou "Selamat datang", což znamená v malajštině vítej
Píseň
Píseň „Thank you“ v jazycích,kterými se v Malajsii hovoří.Doporučujeme před zpěvem přečíst společně slova,rytmicky – s tleskáním nebo s chrastítky.

Modlitba při zahájení
Všichni: Drahý Pane, děkujeme ti za dnešní den. Děkujeme ti, žes nás sem přivedl a můžeme tvořit
vzájemné společenství. Děkujeme ti za tvé Slovo i zaslíbení lásky v našich životech. Amen
Píseň: Má Pán Ježíš,má mě rád
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První biblické čtení: (Podobenství o vdově a nespravedlivém soudci z Lukášova evangelia 18,1-8)
Dramatizace biblického čtení - Krátká scénka
osoby: soudce, vdova a vyprávěč
Vypravěč: čte z Bible L 18,1
Soudce sedí u stolu a čte knihu. Slyší zaklepání na dveře.
Soudce: Kdo je tam?
Vdova: Pane, potřebuji vaši pomoc. Jsem vdova, nemám manžela a jsem chudá.
Soudce: No a co? Je to tvůj problém.
Vdova: Prosím, pusťte mě dovnitř. Jste soudce a musíte zjednat spravedlnost.
Soudce: Mám práci.Neruš mne!
Vypravěč: Vdova nepřestává klepat na dveře, ale soudce neodpovídá. Sehne hlavu a s pláčem odchází.
Tu samou noc se vrací do soudcova domu. Soudce už spí. Vdova klepe na dveře. Soudce překvapeně
sedá na postel a nazlobeně se ptá...
Soudce: Kdo to zase je?
Vdova: Pane, to jsem já. Byla jsem tu ráno a žádala vás o pomoc.
Soudce: Odejdi. Nemohu ti pomoct. Odejdi pryč.
Vdova: Pane, já odtud neodejdu, dokud nebude vykonána spravedlnost. Nemám nikoho a lidé mi
chtějí vzít to málo, co mám. Musíte mě vyslechnout a rozsoudit.
Soudce: Kolikrát ti mám říkat, abys odešla?
Vdova: Neodejdu, dokud mě nevyslechneš a nezjednáš spravedlnost.
Vypravěč: Chvíli soudce odmítl naslouchat, zamyslel se a řekl si:
Soudce: Tahle žena mě bude otravovat dokud nevyřeším její problém.
Vypravěč: pustí ženu dovnitř a naslouchá jí. Následující den zavolá vdovu a tři lidi, kteří ji btěžovali
a říká jim....
Soudce: Nechoďte k ní a neobtěžujte ji. Jestliže v tom nepřestanete, budete náležitě potrestáni.
Vraťte jí, co jí náleží a přestaňte ji obtěžovat.
Vypravěč: Vdova děkuje soudci a šťastná odchází, ti tři odchází v tichosti.
Vypravěč: A co k tomu řekl Ježíš?(čte z Bible z Lukášova evangelia z kapitoly 18 verše 6 až 8)
Vedoucí: Toto podobenství nás učí, že se máme stále věrně modlit a prosit, aby Bůh přinesl světu
spravedlnost a jistě Bůh vyslyší naše modlitby.
(Dále je možno rozvinout podle aktuální situace myšlenky o vytrvalé modlitbě).
Píseň: doporučujeme (opakovat píseň Thank you)
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Vedoucí: Z Malajsie jsme dostali pohádku „O ošklivé slepičce“,která nám vysvětluje důležitost vytrvalosti.
Poslechněte si ji.
Jednou žila slepička, která byla moc ošklivá, protože neměla na hlavě hřebínek a její krk byl úplně holý,
bez peří. Hospodáři se nelíbila a vyhnal ji ze dvora. Slepička tedy odešla a našla si přístřeší pod chatrčí
jedné stařenky. (V Malajsii totiž lidé stavějí svá obydlí na kůlech, aby byla v době dešťů chráněná před vysokou vodou.) Stařenka slepičku přijala, protože žila osamoceně na kraji vesnice. Také o ni lidé nestáli,
a tak byla ráda, že má novou přítelkyni.
Slepička si sháněla potravu v blízkosti její chatrče. Jednou, když hrabala v zemi, našla prsten posázený
smaragdy. Třpytil se na slunci, až oči přecházely. V té chvíli jel kolem král. Odkopl slepičku a prsten jí
sebral.
„Prosím, neber mi ten prsten. Věci zde na zemi patří mé paní. Ona je velmi chudá a ten prsten potřebuje
víc než ty,“ žadonila slepička. Král si jí ale nevšímal a pokračoval v cestě do svého paláce.
V noci šla slepička do paláce. Vyletěla na okno a volala: „Ko-ko-ko-dák! Vaše výsosti, vraťte prsten!“
Král se vzbudil a rozzuřeně křičel: „Stráže! Hoďte tu drzou slepici do sudu s vodou!“
Stráže to udělali a slepička se v sudu málem utopila: „Moje bříško, vcucni vodu, dokud sud nevyschne,“
volala. Voda zmizela v jejím bříšku a slepička znovu vyletěla na okno paláce: „Ko-ko-ko-dák! Ko-ko-kodák! Vaše výsosti, vraťte prsten mé paní!“ volala ještě hlasitěji.
Král, který zrovna usínal, byl znovu probuzen: „Stráže! Stráže! Hoďte tu drzou slepici do pece, ať už dá
pokoj!“ nařídil.
Jakmile vojáci hodili slepičku do ohně, začala volat: „Bříško, ach moje bříško, vypusť vodu a uhas oheň!“
Voda vystříkla slepičce ze zobáku a oheň byl v mžiku uhašen. Slepička opět vyletěla na okno královy
komnaty a volala: „Ko-ko-ko-dák! Ko-ko-ko-dák! Vaše výsosti, vraťte…“ Ale než dokončila větu,
stráže ji chytily a hodily do hnízda sršňů.
Slepička pochytala sršně do zobáku a hned byla zpátky na králově okně. Otevřela zobák a sršni vylétli z jejího bříška do královské komnaty. Král vyskočil, obíhal kolem paláce a ječel. Sršni ho pronásledovali a
bodali. Také vojáci byli pobodáni. Konečně král zařval: „Vraťte jí ten prsten! Vraťte jí ten prsten!“
Když slepička dostala prsten, odletěla domů. Vrátila prsten své paní a řekla: „Ten prsten je kouzelný.
Požádej o pomoc a bude ti dána. Už se nemusíš ničeho bát. Máš prsten a mě jako přítelkyni.“ A stařenka se slepičkou žily šťastně až do smrti.
Závěrečná modlitba
Závěrečná píseň
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Doplnění
výroba skládaného motýla
Hra Batu Serembam(5 kamenů)
Skládaný motýl
V Malajsii existuje na 120 druhů nádherně zbarvených motýlů.Jednoho si vyrobíme následujícím
způsobem: Potřebujeme k tomu 1 kus papíru 9x9cm a 1 kus papíru 10x15 cm.Můžeme použít normální kancelářský barevný papír nebo bílý,který si děti pomalují,hedvábný barevný papír nebo barevný
papír z časopisů nebo balicí.Čtverec přeložíme harmonikovým způsobem a obdélník začneme skládat
diagonálně(úhlopříčně).Hotové „harmoniky“ uprostřed přiložíme k sobě a svážeme.Skládání načechráme.
Hra: Batu Serembam/ Pět kamenů
Toto je tradiční malajsijská hra, kterou si můžete zahrát.Tato prastará hra Pět kamenů (také známá
jako hra s kůstkami) se hraje s malými látkovými sáčky, naplněnými semeny, rýží nebo pískem. Mohou
hrát dva nebo i více hráčů. Cílem je získat co nejvíc bodů. Hráč získá bod když dokončí osm tahů v
házení a chytání "pěti kameny".
Postup hry.
Hráč hodí všech pět kamenů na zem. Vyhodí jeden do vzduchu, zvedne jeden a tou samou rukou chytí
ten, který vyhodil. Pokračuje takto dokud nemá všech pět v ruce.
Pokračuje v předchozím tahu, ale zvedne se země vždy dva kameny najednou.
Opakuje předchozí tah, ale zvedne nejprve 3 a pak 1 kámen nebo naopak.
Opakuje se opět předchozí tah, ale hráč sebere všechny 4 naráz..
Hráč vyhodí jeden kámen do vzduchu, zbývající 4 položí na zem a chytne padající kámen než dopadne.
Vyhodí znovu a shrne do dlaně ostatní na zemi, a chytí vyhozený kámen.
Hodí na zem všechny kameny a zvedne 2. Jeden kámen vyhodí do vzduchu a vymění za jeden na zemi
(užívá jen jednu ruku). Pokračuje takto s ostatními kameny.
Když je výměna provedena, vyhodí dva kameny, které má v ruce, do vzduchu. Stejnou rukou zvedne se
země jeden kámen a chytí dva vyhozené kameny, každý do jiné ruky. Tak pokračuje, dokud nemá v jedné
ruce 3 a ve druhé 2. Poslední dva kameny vyhodí a chytí každý do jiné ruky. Vyhodí poslední kámen a
chytí do druhé ruky
Pak vhodí všech 5 kamenů na zem. Protihráč vybere kámen, kterým bude házet. Hráč vyhodí určený
kámen, smete rukou ostatní se země a chytí padající. Když dokončil osm tahů, hráč má bod a celý postup
začíná znovu..
Hráč končí, když nechytí kámen, který vyhodil nebo se dotkne kamenů nebo pohne s kameny které nezvedl.
Když opět přijde na řadu, začne tam, kde udělal chybu. Vyhrává ten, který ukončí s největším počtem dokončených 8 tahů.

