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Myrnino posolstvo na hore Zvir
Autor: OLIVER ONDRÁŠ, Rubrika: Aktuality
Vyše pätnásťtisíc veriacich i neveriacich si prišlo na horu Zvir v Litmanovej vypočuť svedectvo a posolstvo Myrny Nazzour zo sýrskeho Damašku.
Tejto vizionárke sa od roku 1983 objavujú na rukách i nohách krvavé rany – stigmy. Z očí i dlaní jej vyteká olivový olej, ktorý uzdravil niekoľko
ľudí. Myrne sa zjavuje Panna Mária a Ježiš Kristus, ktorí jej tlmočia rôzne odkazy. Na mieste, kde sa v roku 1990 zjavila Bohorodička dvom
dievčatkám z Litmanovej, Ivetke a Katke, štyridsaťšesťročná kresťanka zvestovala prítomným posolstvo o jednote a rodine..

Na hore Zvir sa už takmer dve desaťročia, vždy v prvú augustovú nedeľu, schádzajú tisíce pútnikov. Pripomínajú si zjavenie Panny Márie dvom dievčatkám z
Litmanovej. Tento rok davy veriacich rozšírila aj početná enkláva zvedavcov. Tí sa prišli pozrieť na vizionárku z Damašku. Ženu, o ktorej už roky hovorí celý
svet, si predsa nemožno nechať ujsť. A možno sa stane zázrak a matka dvoch detí predvedie naživo, ako upadá do extázy a ako z jej tela vyteká olej.

Na Zvir tisíce
„Nejdem hore kvôli vizionárke. Na púť do Litmanovej chodím pravidelne, hoci som rímskokatolík a toto je gréckokatolícky obrad. Chodím na všetky púte.
Bol som aj v Levoči a Gaboltove. Ale na Zvire je pekná príroda a taká zvláštna atmosféra. Veľmi ma to obohacuje, a nielen duchovne. A že je tam toľko
ľudí? To mi vôbec nevadí,“ hovorí mi počas vyše trojkilometrovej cesty z dediny k pútnickému miestu štyridsiatnik Jozef z dedinky pri Lipanoch. Je
čiastočný invalid, má problémy s nohou a cukrovku. Do strmého kopca však šliape po vlastných, aj keď si pomáha francúzskou barlou. V druhej ruke si nesie
v igelitke proviant a ako mnoho ďalších pútnikov, skladaciu rybársku stoličku. Na Myrnu vraj nie je veľmi zvedavý, hoci počul, že zázračne uzdravila
niekoľko ľudí. „Určite si ju však vypočujem. Myslím si, že to bude duchovné obohatenie,“ dodáva. Odvoz autom po chvíli váhania odmietne. „Ďakujem,
zvládnem to sám,“ usmeje sa a kráča s davom ďalej.

Nenápadná vizionárka
Hodinu pred plánovaným vystúpením vizionárky hora doslova praská vo švíkoch. Amfiteáter je plný, rady sú pred prameňom aj pred toaletami. Ďalšie rady
veriacich čakajú na spoveď. Dnešná púť je príležitosťou oľutovať hriechy a získať odpustky. Každý si hľadá čo najlepšie miesto, aby čo najviac videl i počul.
A to sa hore šinú ďalšie tisícky ľudí. Na pódiu pred ikonami kľačia dve ženy a nahlas sa modlia. Jednou z nich je Ivetka Korčáková-Hudáková, dnes
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tridsaťročná žena, ktorej sa pred devätnástimi rokmi na tomto mieste prvýkrát zjavila Panna Mária. Medzi modlitbami hovorí aj o tom, aké posolstvá
Bohorodička vyslovila. Nenápadná Myrna prichádza v sprievode cirkevných hodnostárov a dvoch žien pár minút pred deviatou. Je celá v čiernom, na tvári
má vážny, zamyslený výraz. Na prvý pohľad vôbec nevyzerá ako cudzinka. Jednému z bohoslovcov sa podpíše do svojej autobiografie nazvanej Zázrak z
Damašku. Zvíta sa s prešovským arcibiskupom, vladykom Jánom Babjakom, a hneď si sadne medzi veriacich. Do rúk berie ruženec a modlí sa. Spočiatku si
ju dav ani nevšimne. Keď modlitby skončia, Myrna zbadá Ivetku, ktorá ju pred časom navštívila u nej doma v Damašku. Srdečne sa zvítajú a objímu. O
chvíľu sa začína prednáška.

Nepotrebujeme zázraky
Myrna veriacim, ktorí merali do Litmanovej cestu zo všetkých kútov Slovenska i zahraničia, po arabsky za pomoci prekladateľky ticho, sústredene a bez
veľkých gest rozpráva o tom, ako jej obrázok bohorodičky, dar od manžela, začal vypúšťať olivový olej a ako 15. decembra 1982 uvidela na streche svojho
domu Pannu Máriu. Takisto opisuje, čo sa deje predtým, než upadne do extázy. „Predtým, ako sa to stane, moja tvár a oči produkujú olej. V extáze vidím
Ježiša a Pannu Máriu. Pannu Máriu vidím jasne, ale Ježišovi vidím len obrysy postavy. Tridsaťšesť ráz som upadla do extázy, naposledy na Bielu sobotu v
roku 2004,“ vyznala sa vizionárka. Z jej domu sa stalo pútnické miesto, ktoré navštevujú ľudia všetkých vierovyznaní. Myrna hovorí aj o stigmách. Krv sa jej
sama spustila z rán na rukách a nohách v roku 1983. Stigmy na jej tele overilo šesť lekárov. Rany sa jej zahojili samy. O niekoľko rokov neskôr sa stigmy
objavili znova okrem rúk a nôh aj na boku. Lekár navrhol veľkú ranu na boku zašiť, rana sa však ešte v ten istý večer zatvorila. „Všetko, čo sa udialo v
Soufaniehii, či to už boli zjavenia, extázy alebo stigmy, to všetko sú len vonkajšie znaky. Možno sa tieto znaky niekedy zastavia, ale to neznamená, že Božia
práca s nami sa zastavuje. Pokračuje dovtedy, kým vytrvávame v modlitbách. Najdôležitejšie sú odkazy, ktoré nám dáva Pán. Tie ostávajú. To najdôležitejšie,
čo nám hovorí je, že Boh existuje. Akýkoľvek jav a zázrak, ak nás neprivedie späť k Bohu, nemá význam, nech je akokoľvek vážny. Ak veríme v Boha,
nepotrebujeme žiadne zázraky ani zjavenia,“ odkázala rodáčka z Damašku poslucháčom v Litmanovej. Panna Mária odovzdala Myrne niekoľko posolstiev.
Jedno z nich hovorí o tom, aby boli kresťania jednotní. Aby, aj keď sú z rôznych cirkví, navzájom spolupracovali. Takisto podotkla, že dôležitá je aj rodina.
Len ak je rodina jednotná a usporiadaná, môžu byť ľudia šťastní. „Rodina je ako malá cirkev,“ konštatovala. Po slovách o tom, že cirkev je chorá a krváca,
sa ozval spontánny potlesk.

Olej je pravý
O tom, že Myrnine zázraky sú pravé, presviedčal dav jej duchovný vodca, rímskokatolícky kňaz Joseph Maouli. Podľa jeho slov viaceré laboratóriá potvrdili,
že tekutina vychádzajúca z Myrniných rúk, je stopercentný olivový olej. Výsledky jeho rozborov overovali aj laboratóriá v Damašku patriace pod tamojšie
ministerstvo. Takisto stigmy skúmalo viacero odborníkov z celého sveta, vrátane psychológov a psychoanalytikov. Jeden z lekárov podľa duchovného
konštatoval, že rany dokáže zahojiť iba ten, kto ich spôsobil. Duchovný pastier Myrny takisto potvrdil, že olej uzdravil viacero ľudí. Pri jeho slovách mnohí z
prítomných viditeľne zbystrili pozornosť. „Počas omše v jednom chráme vyzdravela Američanka, ktorá mala ochrnutú ruku. Nie vždy však olej dokáže
liečiť,“ podotkol kňaz.

Svedectvo zo srdca
Rozprávanie Myrny si pozorne vypočula aj Ivetka Korčáková-Hudáková. „Myrna na mňa pôsobí veľmi príjemne. Rozprávali sme sa spolu a tešili sme sa, že

11/17/2009 9:05 PM

Slovenka - Aktuality - Myrnino posolstvo na hore Zvir

5 of 5

http://www.slovenka.sk/index.php?id=blog&no=3691

si môžeme navzájom vymeniť naše posolstvá. Dnešné svedectvo malo význam, lebo vychádzalo zo srdca,“ vyznala sa mladá žena. Zázraky sa však počas
púte na Zvire nekonali. Životný príbeh vizionárky z Damašku, ale najmä jej duchovné posolstvo, bude však určite v srdciach veriacich (a možno i
neveriacich) dlho rezonovať. „Nechceli sme Myrnu priviesť ako nejakú atrakciu, ale preto, aby jej prítomnosť a posolstvo ľudí duchovne obohatili. A myslím,
že sa nám to podarilo,“ povedal nám Ján Dubníček, jeden z organizátorov púte. A mnoho ľudí, ktorí sa na púť na horu Zvir vybrali, mu istotne dá za pravdu.
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