MODLITWA KRZYŻA MAYA
Pojednanie z Bogiem, z samym sobą, z innymi i z kosmosem

Wszyscy stają lub siadają w kręgu. Na czterech stronach świata i w centrum znajdują się miejsca na świece:
Wschód - czerwona

Północ - biała

Zachód – fioletowa

Południe - żółta

Centrum - niebieska i zielona

1. Każdy odwraca się w stronę wschodnią, do miejsca, gdzie wschodzi słońce, źródło życia. (czerwona
świeca)
Zaproszenie
Zapalamy czerwoną świecę i zwracamy się do punktu, gdzie wschodzi słońce; słuchamy rozważania,
a następnie podnosimy świecę oraz nasze ręce w geście modlitwy zwróconej ku Bóg, źródła życia.
Refleksja
Ze Wschodu przychodzi świt, dzień, nadzieja i siła. ... Jesteśmy stworzeni ze słońca, światła, ciepła i
mądrości.
Módlmy się
Słońce naszego życia, żródło energii, wzbudziłeś w nas niepochamowane pragnienie bycia w
komunii z życiem, które zawsze jest darem i nigdy się nie kończy. Dodaj nam odwagi, aby bronić życia
wszędzie tam, gdzie jest zagrożone, nawet kosztem naszego życia. (Wykonaj jakiś gest pełen szacunku)

2. Każdy odwraca się w stronę zachodnią, na znak pojednania z historią ludzkości i z kosmosem.
(fioletowa świeca)
Zaproszenie
Zapalamy fioletową świecę i zwracamy się w strone miejsca, gdzie słońce zachodzi. Uświadamiamy
sobie, wszystkie działania, jakich się dopuściliśmy przeciwko jakiejkolwiek formie życia i momenty w
których byliśmy obojętni, gdy życie było niszczone. Nastepnie słuchamy rozważania po którym wznosimy
świecę oraz nasze ręce do modlitwy.
Refleksja
Zachód przypomina nam o zachodzie słońca, nadejściu nocy, ciszy, intymności, odpoczynku i snu
jako antycypacji śmierci. Dzień dobiega końca, noc przychodzi ukradkiem. Nadchodzi czas aby przemyśleć,
oceniń i podjąć refleksję nad naszym działaniem.

Módlmy się
Źródło życia, wiekuisty Stworzycielu, dziękujemy Ci za czas, który nam dałeś abyśmy mogli żyć,
pracować i odpoczywać. Pomóż nam dawać hojnie to co darmo otrzymaliśmy. Daj nam możliwość
naprawienia zła, które popełniliśmy, abyśmy mogli odnowić nasze życie, napełnić się twoją łaską i aby
wszystkie istoty powróciły do przyjaźni z tobą. (Wykonaj jakiś gest pełen szacunku)

3. Każdy odwraca się w stronę północną, prosząc o przebaczenie dla tych, którzy są zagrożeniem dla
życia i za tych, którzy je zabijają. (biała świeca)
Zaproszenie
Zapalamy białą świecę. Słuchając rozważania, zwracamy się wstronę północy, wznosząc świecę i
ręce do modlitwy.
Refleksja
Zimne wiatry, nadlatujące z północy, powodują mróz, która niszczy uprawy. Z północy nadeszła fala
ucisku, która uczyniła z nas niewolników. My nie akceptujemy tej niesprawiedliwości, ale jesteśmy gotowi
wybaczyć, pracować razem aby naprawić relacje, przywrócić sprawiedliwość i uleczyć zranioną ludzkość.
Będziemy troszczyć się o życie i szanować wolność oraz godności wszystkich ludzi.
Módlmy się
Zagadka stulecia, tajemnica historii. Kto czyni nas milczącymi w obliczu cierpienia niewinny,
neguje odpowiedzialność za wszystkie zbrodnie ludzkości. Wlej światło do naszego wnętrza, niech rozbrzmi
w nim głos skargi, pojawi się energia do walki, siła do zjednoczenia, wiara, że nastanie sprawiedliwość i
pokój, które będą trwały wiecznie. (Wykonaj jakiś gest pełen szacunku)

4. Każdy odwraca się w stronę południową, która dziasiaj wydaje się oferować wiarę w przyszłość
solidarności i sprawiedliwości. (żółta świeca)
Zaproszenie
Zapalamy żółtą świecę, słuchając rozważania, zwracamy się wstronę południa, wznosząc świecę i
ręce do modlitwy.
Refleksja
Południe jest krainą obfitości, wielkich równin i gór, znaki obfitości i dobrobytu; wiatr z południa
przynosi zapach nadziei dla ubogich, siłę dla cierpiących, jedność małych, złudzenia rebeliantów, marzenia
poetów i przesłanie proroków.

Módlmy się
Utopia wszystkich narodów, powszechna solidarności. Ty który możesz potrząsnąć bojaźliwymi,
pobudzić zrezygnowanych i podnieść ubogich, pomóż nam stworzyć z tobą świat bez panów i sługów, świat
wolności i poszanowania godności kobiet i mężczyzn, pomóż nam zasiać ziarno przyszłej sprawiedliwości i
godności dla wszystkich. (Wykonaj jakiś gest pełen szacunku)

5. Każdy zwraca się w stronę centrum, symbolu jedności i powszechnego braterstwa. (świeca niebieska
i zielona)
Zapalamy świecę zieloną i niebieską, słuchając rozważania, zwracamy się wstronę centrum,
wznosząc świecę i ręce do modlitwy.
Refleksja
W centrum kosmosu jest życie, życie mężczyzny i kobiety, naszych przodków i tych, którzy żyją
teraz. Zielony oznacza obfitość plonów, podczas gdy niebieski przedstawia kosmos i pełnię życia. Patrząc w
środek okręgu, stajemy się bardziej świadomi samych siebie, patrząc na innych, jesteśmy rozpaleni miłością
i solidarnością, ponieważ wiemy, że nie jesteśmy sami, że jest nas wielu, że podróżujemy razem.
Módlmy się
Wszyscy: Ty, który jesteś pierwszy i ostatni, który zwyciężyłeś śmierć, stwórz między nami
powszechne braterstwo, w ten sposób abyśmy mogli poczuć, że jesteśmy na tej samej łodzi ze wszystkich
stworzeniami, połączeni we wspólnej przygodzie, mieszkając w tym samym domu jako jedna ogromna
rodzina nowego świata.

6. Znak Pokoju
Jest wymieniany znak pokoju, na sposób właściwy dla danej kultury – ukłon pełen szacunku, płatki
kwiatów, znak na czole, uścisk.

