MAJANSKA MOLITVA KRIŽA
Pomirenje s Bogom, samima sobom, drugima i Svemirom
Sjednite ili stanite okupljeni u krug. Na četiri rubne točke i u središtu kruga postavljaju se svijeće –
Istok – crvena
Zapad – grimizna

Sjever – bijela
Jug – žuta

Središte – plava i zelena

1. Svi se okreću prema istoku, prema mjestu izlaska sunca, izvoru života
(crvena svijeća)
Poziv:
Palimo crvenu svijeću i okrećemo se prema mjestu gdje sunce izlazi; slušamo razmišljanje i
zatim podižemo svijeću i ruke u molitvi prema Bogu, izvoru života.
Razmišljanje:
S istoka dolazi zora, dan, nada, snaga…. Sačinjeni smo od sunca, svjetla, topline, mudrosti i
rasta.

Pomolimo se
Sunce naših života, kao izvorna energija u nama budiš neutaživu želju da postanemo jedno sa
životom koji neprestano daje i nema mu kraja. Daj nam hrabrosti da branimo život kad god
prepoznamo da je ugrožen, čak i pod cijenu vlastitih života. (Napraviti gestu poštovanja.)
2. Svi se okreću prema zapadu, znaku pomirenja s ljudskom poviješću i
svemirom (grimizna svijeća)
Poziv:
Palimo grimiznu svijeću i okrećemo se prema mjestu gdje sunce zalazi; trebamo postati svjesni
svih prošlih destruktivnih ponašanja prema svakom obliku života i situacija u kojima smo ostali
ravnodušni na uništavanje. Slušamo razmišljanje i podižemo svijeću i ruke u molitvi.
Razmišljanje:
Zapad nas podsjeća na zalazak, početak noći, tišinu, prisnost, odmor, san i očekivanje smrti. Dan se
bliži kraju, završava jedno razdoblje, dolazi noć. Vrijeme je za razmišljanje, propitivanje,
razmatranje svojih djela.
Pomolimo se
Vrelo života, stvoritelju novog vremena, zahvaljujemo ti što si nam dao vrijeme za rad i za
odmor, za korištenje i obnavljanje naše energije. Pomozi nam da slobodno živimo dar koji smo
primili; daj nam priliku da se iskupimo za zla koja smo učinili i ponovno stvorimo život, vratimo
snagu i sklopimo mir sa svim tvojim stvorenjima. (Napraviti gestu poštovanja.)
3. Svi se okreću prema sjeveru, tražeći oprost za one koji uništavaju i
ugrožavaju život (bijela svijeća)
Poziv:
Palimo bijelu svijeću i okrećemo se prema sjeveru, slušamo razmišljanje te podižemo svijeću i
ruke u molitvi.
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Razmišljanje:
Hladni sjeverac donosi mraz koji uništava usjeve. Sa sjevera su došli osvajači koji su nas
porobili. Ne prihvaćamo nepravdu, no ako se od nas zatraži oprost, pružit ćemo im priliku da
zajedno s nama obnove porušeno, uspostave pravdu i vrate svoju ljudskost. Nastavit ćemo
zajedno ka cilju života, slobode i poštovanja za sve narode.

Pomolimo se
Tajna stoljeća, misterij povijesti koja ostaje nijema na patnje nevinih, koja poriče odgovornost
ljudskog roda za sve počinjene zločine i svoje nepregledne mogućnosti. Svojim svjetlom obasjaj
našu savjest, daj glas onima koji pate i snagu da se bore i ujedine, uz mogućnost da promišljaju
pravdu i mir u vječnom zagrljaju. (Napraviti gestu poštovanja.)
4. Svi se okreću prema jugu, koji nam danas nudi vjeru u buduću solidarnost i
pravdu (žuta svijeća)
Poziv:
Palimo žutu svijeću i okrećemo se prema jugu, slušamo razmišljanje te podižemo svijeću i ruke
u molitvi.
Razmišljanje:
Jug je zemlja obilja, velikih prostranstava i planina, znak bogatstva i blagostanja; vjetar s juga
donosi tračak nade siromašnima i snagu potlačenima; on nosi zajedništvo malenih, utopiju
buntovnika, san pjesnika i poruku proroka.

Pomolimo se
Utopija svih naroda je univerzalna solidarnost. Ti koji ohrabruješ slabe, budiš rezignirane i uzdižeš
siromašne pomažeš nam stvoriti svijet bez vladara – bez gospodara, bez sužanja, bez potlačenih,
svijet slobode i dostojanstva novih žena i novih muškaraca; pomozi nam posijati sjeme budućnosti
u kojoj svi zaslužuju pravdu i poštovanje. (Napraviti gestu poštovanja.)
5. Svi se okreću prema središtu, simbolu posvećenosti jedinstvu i univerzalnom
bratstvu (plava i zelena svijeća)
Palimo zelenu i plavu svijeću, i slušamo razmišljanje dok se okrećemo prema središtu,
podižemo svijeće i ruke u molitvi.
Razmišljanje
U središtu svemira je život, život muškarca i žene, naših predaka i suvremenika. Zelena boja
predstavlja obilje žetve, dok plava znači svemir i bogatstvo života. Gledajući unutar kruga,
postajemo više svjesni sebe; gledajući druge, obuzima nas ljubav i sloga zato jer sada znamo da
nismo sami, da putujemo zajedno.

Pomolimo se
SVI: Ti koji si sve što je bilo i sve što će biti, najveća prisutnost koja pobjeđuje smrt, okupi nas
zajedno u univerzalnom bratstvu tako da osjetimo da smo krenuli na zajedničku pustolovinu sa
svim stvorenim, da živimo pod jednim krovom i da pripadamo jednoj velikoj obitelji novog svijeta.
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6. Znak mira
Razmjenjuje se znak mira, prema kulturnom običaju – naklon poštovanja, latice cvijeća, znak na
čelu, zagrljaj.

3

