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Světlo z východu
Damašek, který byl před 2000 lety svědkem
obrácení svatého Pavla, stal se svědkem zázraku,
který se od roku 1982 opakuje dodnes.
Všechno začalo 23. listopadu, kdy Myrna Nazzour,
mladá vdaná žena ze čtvrti Soufanieh, šla spolu se
svými příbuznými a přítelkyněmi navštívit svou
švagrovou, která trpěla těžkými bolestmi zad.
Během modlitby za nemocnou se nečekaně objevil
na dlaních Myrny olej.
Když těmito dlaněmi namazala bolestivá záda své
švagrové, nemocná se hned uzdravila.
Podobná situace se stala dalšího dne, kdy olej ronící se
z Myrniných dlaní vrátil zdraví její matce, kterou trápila páteř.
Manželé Nazzourovi se zpočátku snažili věc udržet jen
v kruhu nejbližší rodiny. Dne 27. listopadu však začal olej vytékat z malého obrazu Panny Marie Kazaňské, který manžel
Mikuláš přivezl spolu s dalšími z Bulharska, kde byl navštívit
příbuzné.
Olej vytékal v takovém množství, že v krátkém čase naplnil čtyři talíře. Toho dne uslyšela Myrna vnitřní hlas, který jí
ukládal, aby dveře domu otevřela všem, kteří potřebují uzdravení. Byt mladých manželů se stal „domem Nejsvětější
Panny“, který navštěvovaly rostoucí zástupy křesťanů, jak katolíků, tak pravoslavných, muslimů i ateistů.
Dne 15. prosince 1982 zažila Myrna první zjevení Matky Boží.
Během modlitby spatřila Marii na balkóně svého bytu. To ji tak
vylekalo, že utekla. Elias Zahlaoui, katolický kněz, kterému se
svěřila se svým zážitkem, jí poradil, aby se modlila těmito
slovy: „Maria, připrav mě, abych dobře porozuměla tomu, co
mi chceš říct.“ „Jen to?“ zeptala se Myrna. „Ano,“ odpověděl
kněz.
Další zjevení nastalo 18. prosince a Maria sdělila Myrně
první poselství. Od té doby do dnešních dnů měla Myrna
třicet šest takových extází, které provázel olej na rukou a na
tváři. Pětkrát obdržela stigmata na rukou, na nohou, v boku
a na tváři. Naposled k tomu došlo o Svatém týdnu roku 2004.

Olej a stigmata
Vylučování oleje jak z rukou, tak z malého obrázku o rozměrech 8x9 cm je z vědeckého hlediska nevysvětlitelné
a můžeme mu porozumět jen ve světle východní křesťanské
tradice. Myrna Nazzour je řeckokatolička, její muž Mikuláš je
pravoslavný. Taková smíšená manželství nejsou na Blízkém
východě zvláštností.
Symbolika olejů hraje velkou roli v lidové zbožnosti Východu. Východní křesťané, kteří navštěvují poutní místa,
odnášejí si často
olej z lamp, které
hoří před ikonami,
zvláště z bazilik ve
Svaté zemi, z Jeruzaléma, Betléma
a Nazareta. Tento
olej je uznáván za
znamení
Božího
požehnání a uzdravení.
Fenomén ne-

Myrniny ruce, z nichž vytéká olej

Matka Boží Kazaňská
zvyklého ronění oleje byl v tomto případě zkoumán církevními
i světskými institucemi. Již v listopadu 1982 rodinu navštívil
důstojník syrské bezpečnostní služby. Doprovázel ho lékař
Saliba Abdel Ahad, který podrobil dlaně důkladnému bádání.
Poručil Myrně, aby si ruce důkladně umyla a osušila
ručníkem. Olej se před zraky udiveného lékaře objevil znovu.
Jeden z důstojníků prozkoumal stěnu a obrázek a podrobil
ho expertize. V tom začal z obrázku vytékat olej. To u člena
komise vyvolalo velký dojem, odložil obrázek a začal se
modlit. Když nezjistili žádné příznaky podvodu, odešli s tím,
že pokud se vrátí, tak jedině jako poutníci, kteří se modlí před
zázračným obrázkem.
Vonný olej z obrázku byl postoupen četným laboratořím
v Damašku, v Římě, v Paříži a v Německu. Všechny potvrdily,
že se jedná o čistý 100% olej rostlinného původu. To je o to
zajímavější, že ani olej z olivy není tak čistý a obsahuje různé
příměsi. Francouzský lékař objevil v oleji stopy cholesterolu,
látky, která je v rostlinách zcela vyloučena. Zatímco olej se
váže na východní tradici, stigmata jsou jev známý jen
v západní církvi. Poprvé se stigmata objevila 25. listopadu
1983 kolem 16.30 hod.
Syrský lazarista, P. Josef Malouli, který jediný z přítomných měl o takovém jevu určité vědomosti, povolal ihned
8 lékařů, aby vyšetřili rány na Myrnině těle. Podobně jak se
nevysvětlitelně otevřely, beze stopy zmizely kolem 23. hodiny.
Oba fenomény zkoumali později další lékaři a mezi nimi
francouzský neurolog dr. Loron. Ten popsal fenomén takto:
„Autentické rány spojené s krvácením nebo bez výtoku krve,
jejich zahojení nevyžaduje žádnou lékařskou péči.“
Zvláštní vyšetření uskutečnila skupina skandinávských
vědců z univerzitní nemocnice v Oslo.
Vyloučili možnost přirozeného vzniku ran, stejně jako
hypoxii nebo erytromelalgii.

Poselství
Zvláštní roli v událostech ze Soufanieh mají poselství,
která Myrně předává Kristus nebo Maria. Představují výzvu
k jednotě křesťanů, obrácení a prokazování bratrské lásky.

Již v prvním poselství Maria řekla: „Myslete na Boha, protože
Bůh je mezi vámi. Vaše věda je neúplná. Nadejde však den,
kdy vaše vědění dosáhne plnosti. Čiňte dobře těm, kteří vám
ubližují. Nikomu neukřivděte! Dala jsem vám olej ve větší
míře, než jste o to prosili, ale daruji vám ještě něco silnějšího
než olej – obrácení a víru. (…) Hlásejte mého Syna, který je
Bůh s námi. Kdo ho hlásá, bude spasen. Víra těch, kteří tak
nečiní, je prázdná. Milujte se! Neprosím o almužny pro kostely
ani pro chudé. Ti, kteří dávají almužnu, ale nemají lásku,
nejsou ničím. (…) Buďte milosrdní. Neodvracejte se od
nikoho, kdo vás prosí o pomoc.“
V poselstvích a extázích vysvětlil Kristus Myrně smysl
utrpení. Řekl jí 26. listopadu 1985: „Moje dcero, chceš být ukřižovaná, nebo zahrnuta slávou?“ „Zahrnuta slávou,“ odpověděla Myrna. „Chceš slávu od tvorů, nebo od Stvořitele?“ „Od
Stvořitele,“ odpověděla. „K tomu dochází ukřižováním. Pokaždé, když se ohlížíš za tvorem, oči Stvořitele se od tebe
odvracejí. (...) Byl jsem z lásky k tobě ukřižován a chci, abys
nesla svůj kříž kvůli mně, z vlastní vůle, s láskou a trpělivostí
a očekávala můj příchod. Toho, kdo má účast na mém
utrpení, učiním účastníkem své slávy. Pro duše není jiné
spásy než skrze kříž. Nelekej se, moje dcero, ze svých ran ti
udělím dostatek, abys splácela hříchy hříšníků. To je pramen,
ze kterého může každý pít. A když se moje nepřítomnost bude
prodlužovat a světlo se před tebou ukryje, neboj se, stane se
tak k mojí chvále. Jdi na zemi, kde se rozmohla zkaženost,
a zůstávej v Božím pokoji.“

V době Velikonoc se mimořádné jevy na těle Myrny
ukázaly na Velký pátek jen tehdy, když se termín Velikonoc
v obou církvích shodoval. Potřebu sjednotit slavení Velikonoc
zdůvodnila Matka Boží Myrně také 26. listopadu 1990:
„Nelekej se, moje dcero, jestliže mě neuvidíš, dokud se
Velikonoce nesjednotí. Proto se ptej mých dětí, zda chtějí
vidět na tobě tyto rány a vzpomínat na mého Syna. Jestliže je
nebolí vidět tě, jak trpíš nadvakrát, pak já jsem Matka, a není
pro mě lehké vidět trpět mého Syna vícekrát. Jsme s tebou
a se všemi, kteří chtějí, aby Velikonoce byly jedno.“

Uzdravení
Neobvyklé fenomény, které měly své místo v Damašku,
provázela četná uzdravení. Je třeba připomenout, že uzdravení z tělesných neduhů byla často důvodem k obrácení.
Týkalo se to třeba mladé muslimky, kterou provázel Jamil
Margi, lékař ateista, který měl záměr zdiskreditovat to, co
nazýval „konstruovaný podvod“. Po nevysvětlitelném náhlém
uzdravení mladé muslimky se obrátil a několikrát veřejně vydal svědectví o své vnitřní proměně. Jeden z nejvýznamnějších zázraků způsobených na přímluvu Matky Boží
v Soufanieh bylo úplné uzdravení paralyzované končetiny
Alice Benalianové. Tato starší žena z Aleppa v důsledku
autonehody v roce 1970 po vadném srůstu zlomeniny měla
paži paralyzovanou až od ramene.

Myrna Nazzour
v roce 1990 během
jedné ze svých mystických extází, ve
které prožívala Ježíšovo utrpení obětované za hříšníky.
Ve sděleních jí poskytl slova modlitby: „Chtěl bych vás
o něco prosit, vryjte si tato slova do své paměti a ustavičně je
opakujte: »Bůh mě zachraňuje, Bůh mi dává světlo, Duch
Svatý je můj život, proto se ničeho nelekám.« Modli se, aby
se v tobě naplnila Boží vůle, a říkej: »Milovaný Ježíši, dovol
mi spočinout v tobě přede všemi tvory, přede vším stvořením,
přede vší slávou, přede vší radostí, neboť Ty jsi Nejvyšší. Jen
Ty jsi všemohoucí a nade vše dobrý. Přijď ke mně a potěš
mě. Rozlom moje pouta a daruj mi svobodu. Bez tebe moje
radost není úplná. Bez tebe je můj stůl prázdný.« Pak přijdu
a řeknu: Zde jsem, protože jsi mě pozvala.“
Zvláštní poslání, které prostupuje poselství Ježíše i Marie,
se týká jednoty Církve a všech křesťanů. Několikrát se opakují slova: „Církev je nebeské království na zemi. Kdo ho rozdělil, spáchal hřích, i ten, kdo se radoval z rozdělení, rovněž
hřešil.“ Jednota vyžaduje především modlitbu. „Shromažďujte
se, modlete se, modlete se, modlete se. Jak pěkné je, když
moje děti klečí a přednášejí prosby, nebojte se. Já jsem s vámi.“ Výzva k jednotě je vyjádřena také v prosbě o sjednocení
termínu Velikonoc. Východní církev setrvává u juliánského
kalendáře a to způsobuje rozdílnost doby slavení Velikonoc.
Bolestné je to především tam, kde obě církve žijí vedle sebe
i ve smíšených rodinách. V muslimských zemích se křesťanům kvůli tomu vysmívají a pokládají to za protisvědectví
vyznavačů Krista.

Po mnoha pokusech o vyléčení jí lékaři již nedávali
žádnou naději. Po třinácti letech od nehody během modlitby
před ikonou od Myrny Nazzour, která byla vystavena v kostele
Svatého Kříže v Damašku, byla nečekaně náhle uzdravena a
ovládání paže se plně obnovilo. Případ je dokumentován nálezy a rentgenovými snímky.
Svědkem nezvykle vzrušujícího uzdravení byla dcera syrského spisovatele Adiba Mousleha. Studovala práva v Londýně a ve Francii a během Vánoc 1982 navštívila své rodiče
v Damašku. Když uslyšela o uzdraveních v Soufanieh,
přihlásila se, že bude dobrovolně obsluhovat poutníky, kteří
o Vánocích hojně přicházeli do Soufanieh. Jednoho dne přišli
manželé s dvouletým chlapcem, který byl od narození
ochrnutý. Pro velký zástup lidí se jim nepodařilo dostat se
před zázračný obraz. Vzkázali tedy Adibově dceři jméno syna
a název jeho choroby. Provázela je pohledem z domu
Nazzourových. Když otec otevíral dveře auta, položil chlapce,
ale ten se zvedl a postavil na vlastní nohy. Muž nevěřil svým
očím a znovu chlapce posadil. Hoch znovu vstal. Otec to ještě
několikrát opakoval se stejným výsledkem. Slzy smutku
u rodičů se změnily v pláč z radosti, jakou sdílel i zástup, který
se mezitím kolem auta vytvořil.
K uzdravením dochází dodnes. Týká se to jak katolíků, tak
pravoslavných i muslimů a nevěřících. Uzdravení se týkají
novotvarů, slepoty od narození, ochrnutí, nemocí mozku...

Názory na
Soufanieh
Neobvyklé jevy, které se
dějí v Soufanieh, probouzely od
počátku zájem církevních představitelů jak katolických, tak
pravoslavných. Od 7. ledna do
21. února 1983 byl obraz Matky
Boží Kazaňské vystaven v kostele Svatého Kříže, kam byl
přenesen ve slavném procesí.
Z katolické církve předním tlumočníkem poselství byli
kněží Elias Zahlaoui a Josef Malouli. Zpočátku zachovávali
odstup, ale jak sledovali plody událostí v Soufanieh, nabývali
stále větší důvěry. Byli svědky stigmat, extází a vytékání oleje
a s velkou pečlivostí sledovali pak všechny události, které se
v Myrnině domě udály. Ty vyvolaly pozornost také apoštolského nuncia v Sýrii.
Již v osmdesátých letech minulého století tehdejší nuncius Nicola Rotunno zařídil setkání Myrny se známým specialistou na mariánská zjevení Reném Laurentinem, který
shromáždil bohatou dokumentaci a poslal ji do Říma.
Jeho nástupce Luigi Accogli po počáteční nedůvěře byl
tak uchvácen působením Boží milosti v Damašku, že po
skončení své mise založil v Římě Ekumenické centrum Naší
Paní ze Soufanieh. Jeho otevření se účastnila řada kardinálů
a biskupů. Přítomná byla také Myrna.
Podle biskupa Luigiho Accogliho jedním z nejvýznamnějších činitelů, které potvrzují autentičnost událostí v Soufanieh, je samotný život manželů Nazzourových. Před zázračnými událostmi nepatřila tato rodina k horlivým
vyznavačům Kristovým. Žila spíše jen z tradice, do kostela
chodila jen v neděli a modlila se ze zvyku. Prvním poselstvím
Myrna vůbec nerozuměla. Rovněž její muž byl velmi vlažný
a o víru se příliš nezajímal. Po začátku zázračných událostí
se jejich život zcela změnil.
Stali se lidmi hluboké modlitby a služby bližním. Zřekli se
svého soukromí a otevřeli svůj dům všem, kteří hledali pomoc
Panny Marie. Mikuláš prodal svou restauraci na středomořském pobřeží, kterou si otevřel za peníze získané
v zahraničí, a začal pracovat u svého bratra, aby byl Myrně
nablízku. Od počátku manželé odmítali jakékoliv dary od
poutníků. O tom informovala tabulka u dveří bytu. Odmítli
také přestěhovat se do většího bytu, který jim nabídla syrská
vláda. Z finančního hlediska měly pro ně události vysloveně
negativní vliv na rozdíl od duchovního pokroku. Biskup Accoli

Myrna s manželem a dětmi
soudí, že předstírání zbožnosti je možné po několik měsíců,
nikoliv však po celá léta. Od počátku zjevení už uplynulo
třicet let.
Prohloubení duchovního života nijak nezmenšilo prostotu

jejich života. Myrna mimo mystické skutečnosti vede zcela
běžný život. Pečuje o dům a výchovu dvou dětí, je vzorem
matky a ženy podle příkladu Panny Marie.
Jedna z návštěvnic, která se sem kdysi přišla modlit,
viděla Myrnu, jak drhne podlahu. Překvapená zvolala: „Co to
vidím, ty ruce, ze kterých vytéká olej Nejsvětější Panny, se
ponořují do špinavé vody?“ „A vy si myslíte, že Panna Maria
měla služku?“ – odpověděla ihned Myrna.
„Charakteristický rys události v Soufanieh vidím v návratu
k prvotní evangelijní prostotě, kdy lidé přicházeli k Ježíši
a bezprostředně a spontánně padali na kolena u jeho nohou.
Bezprostřední dar sebe sama Ježíši nebo bližnímu – což je
ve skutečnosti totéž – to je poselství Ježíše, plnost evangelia,
kříže a křesťanské spirituality. Možná, že tento dar je tím, co
nás činí svatými.
Vyžaduje od nás, abychom usilovali jít tímto směrem.
Zbytek vykoná Ježíš.“ To jsou slova, která napsal syrský

Myrna v Římě s papežským nunciem,
arcibiskupem Luigim Agcolim.
spisovatel Antoine Makdisi a která definují podstatu událostí
v Soufanieh. Základ křesťanského života opravdu spočívá
v úplné důvěře v Ježíše, jemuž odevzdáváme celý svůj osud.
Jen to nám dovoluje zbavit se strachu a nejistoty z budoucnosti, osvobodit se z pout nezřízených závislostí a získat
opravdovou radost.
Bůh skrze nevelká znamení a zázraky promlouvá k současnému člověku svedenému iluzemi novodobé vědeckotechnické civilizace o těch nejpodstatnějších záležitostech.
Olej, který v neobyčejném množství vytéká z obrázku, představuje příklad creatio ex nihilo (stvoření z ničeho). Toho je
schopen jedině Bůh Stvořitel nebe i země. Tato prostá, ale
základní pravda je obsažena v posledním poselství 10. května 2004: „To je můj poslední vzkaz pro vás: Ať se každý vrátí
domů, zachová ve svém srdci Východ. Odtud vzešlo znovu
světlo a vy jste jeho odleskem ve světě svedeném materialismem, smyslností a slávou, takže téměř ztratil svou cenu.“
Stigmata na těle Myrny připomínají člověku spasitelné
utrpení Krista, který skutečně zemřel na kříži, byl pohřben
a třetího dne vstal.
Konečně zjevení Panny Marie poukazují na požehnanou
mezi ženami, vzor křesťanského života a Matku všech
věřících, která nehledá svou slávu, ale vede nás ke svému
Synu: „Moje děti, moje poslání začalo tu noc, kdy mě anděl
oslovil: Požehnaná mezi ženami. Byla jsem schopna
odpovědět jedině: Jsem služebnice Páně. Nejsem schopná ti
říct: Odpouštějí se ti tvé hříchy. Ale řekl to můj Syn.“
(24. března 1983)
Miłujcie się 2/2011
S laskavým svolením převzato z týdeníku Světlo 25/2011, překlad L. Štula
www.litmanova.info
video Myrniny extáze z roku 2001:
http://www.youtube.com/watch?v=J92ruSzrwqk

