Stretnutie s Myrnou Nazzour v Košiciach
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Na sviatok Premenenia Pána 6. augusta prijala p. Myrna Nazzour pozvanie košických biskupov na osobné stretnutie a
podelenie sa o jej osobitnú charizmu. V dopoludňajšom programe navštívila rezidenciu vladyku Milana Chautura, košického
Zahlaoui prostredie, život a okolnosti tejto apoštolky jednoty medzi súčasnými kresťanmi a ľuďmi vôbec. Dozvedeli sme sa,
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Východ) si Boh vyvolil, aby cez ňu uzdravoval svet z duchovnej roztrieštenosti. V roku 1987 dostala posolstvo od Ježiša
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Krista: „Choď a svedč po celom svete, aby sa všetci snažili o jednotu!“ Prostriedkom na toto uzdravenie je spoločná
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modlitba, ktorú v Myrninom dome v Damasku praktizujú denne spolu kresťania i moslimovia. S prijatým posolstvom Myrna
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chodí po Európe, Amerike a inde za podmienky, že je pozvaná biskupom.
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že v októbri 1983 náhle začali jej ruky a tvár produkovať olej. Tento medicínsky nevysvetliteľný jav sa doteraz opakoval
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Bulletin Život Cirkvi
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eparchu. V atmosfére veľkého očakávania niekoľkých desiatok poslucháčov predstavil jej duchovný vodca o. Elias

36-krát. Ďalej sme sa dozvedeli, že túto nenápadnú ženu, žijúcu v susedstve ohniska dlhotrvajúcich nepokojov (Blízky

Reagujeme...

Vyhladavanie

V plodnej diskusii sa Myrna Nazzour v rodnej arabčine podelila so svojou víziou zjednoteného sveta, keď doslova
povedala: „Cirkev nie je rozdelená, len my ľudia ju rozdeľujeme. Jednota je to, že akceptujeme druhého takého, aký je.
Pravá jednota je jednotou sŕdc. Ak tej nebude, vonkajšia jednota je zbytočná.“ Kriticky sa vyjadrila k súčasnému
realizovaniu jednoty v Cirkvi. „Mnohí hovoria v Cirkvi o láske, ale uskutočňujú ju podľa spôsobu, ako im to pasuje. Len ak
pochopím, ako ma Boh miluje, budem môcť milovať a vydávať svedectvo o láske.“ Na otázku vnímania vlastnej hodnoty
odpovedala, že sa necíti byť niečím výnimočná, a terajší život je prináša aj veľa bolestných chvíľ.
Osobitne si táto sýrska katolícka vizionárka ctí Pannu Máriu a považuje ju za najvyššiu učiteľku plnenia Božej vôle vo
svojom živote. Ešte ani dnes nechápe, prečo je práve ona vyvolená na tlmočenie prijatých posolstiev. No v pokore sa
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skláňa pred Božou vôľou a to ju napĺňa pokojom a radosťou.
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Na záver stretnutia vladyka Milan poďakoval vzácnym hosťom za návštevu a zvestovanie posolstva o jednote, ktorá je taká
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dôležitá pre súčasný svet. V popoludňajších hodinách sa Myrna Nazzour so sprievodom stretla s veriacimi Košíc vo veľkej
sále Magistrátu.
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XVI.
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