„Bùh je veliký“
Dva zázraky naší doby
Zázrak pøesvaté Bohorodice – Panagia Saídnaja
V prosinci 2004 pøedstoupil pøed nìkolik zpravodajských
agentur jistý Saúdský muslim (Šachid D.), aby je informoval
o následující neuvìøitelné události, která zmìnila jeho ivot.
O pøíbìhu informovala televize, internet i rozhlas, a koloval
v novinách, èasopisech a listech po Saúdské Arábii, Sýrii, Palestinì
a dalších okolních státech.
Hlavní hrdina této pozoruhodné události pochází z bohaté
aristokratické saudsko-arabské rodiny. Je to mladý, pohledný
a vzdìlaný èlovìk. Obvykle se o takových lidech svìtsky øíká
„oblíbenec štìsteny“. Bylo tu však jedno „ale“…
Pøed nìkolika lety se tento mu oenil s velmi bohatou
muslimkou, ukázalo se však, e je neplodná. I pøes všechny jejich
snahy a mnoho prostøedkù vynaloených na nejmodernìjší
lékaøskou péèi zùstávali, jak plynula léta, stále bezdìtní.
Nìkolikrát vykonali pou do Mekky a vìnovali veliké penìní dary
mešitám... Potomstva se však nedoèkali. Muovi rodièe mu radili,
aby si svoji souèasnou enu sice ponechal, ale oenil se pøitom ještì
s další (místní zákony toti povolují mít souèasnì a ètyøi
manelky). Rodina na Šachida tlaèila neúprosnì – rod potøebuje
dìdice.
I kdy byl tím vším u vyèerpán a skleslý na duchu, nepøijal radu
svých rodièù, ale radìji odjel se svojí manelkou na dovolenou do
Sýrie. V prosinci 2004 pøijeli do Damašku. Tam si najali limuzínu
s øidièem, jeho si brzy oblíbili a který jim pak slouil jako prùvodce
po všemoných památkách, je po celé Sýrii navštìvovali. Po
nìjakém èase si øidiè všiml, e saúdský pár proívá hoøkost, bolest a
zármutek. Jak se s nimi blíe seznamoval, opatrnì se jich otázal,
proè vypadají tak nešastnì - bylo to snad proto, e nebyli spokojeni
s jeho slubami?
Manelé se øidièi svìøili, e se rmoutí, nebo nemohou mít dìti.
Øidiè, který byl také muslim, a tak chápal celou tíivost jejich
rodinné situace a poadavky rodu na dìdice, jim ihned poradil, co
by jim mohlo pomoci z jejich neštìstí. Je potøeba odjet do hor, kde
mají v Sýrii køesané - konkrétnì pravoslavní (Antiochijského
patriarchátu) – monastýr, ve kterém je divotvorná ikona Matky
Boí jménem Panagia Saídnaja (arabské slovo znaèící „naše
Paní“), a ta u pomohla stovkám neplodných manelských párù
rùzných národností a náboenství. Hlavní je, aby jejich modlitba
pøed divotvornou ikonou byla vroucí a upøímná. Lidem, kteøí
pøicházejí do monastýru, je podána k snìdení špièka knotu
z lampády, která hoøí pøed zázraènou ikonou. A pak jim køesanská
„Marie“ dá podle jejich víry to, co si pøejí.
To Saúda i jeho enu velice zaujalo, take aè byli pravovìrnými
muslimy, rozhodli se poklonit se køesanské svátosti a poádali
øidièe, aby je odvezl do monastýru Saídnaji, „Paní køesanù“. Jeli
tedy do monastýru, aby uèinili, jak jim poradil.
Monachynì je pøijaly pøívìtivì. Manelé vykonali vše, co
obvykle èiní poutníci. Se slzami se modlili pøed zázraènou ikonou,
objednali dìkovné pobonosti a dali štìdré dary na monastýr.
Zapsali si slova modlitby, aby se jimi také doma mohli obracet
k Bohorodici. Vypili i lièku posvátného oleje z lampády, která hoøí
pøed divotvornou ikonou. Pøi louèení jim monašky radily, aby si
nezoufali, vdy Boí Matka u tolikrát pomohla neplodným
párùm nekøesanského náboenství!
Pøi odjezdu Šachid slíbil, e jestli jim dá Boí Matka mít dítì,
daruje monastýru 80.000 dolarù a ještì 20.000 dolarù taxíkáøi,
který jim návštìvu zde poradil.
Pak se manelé vrátili do vlasti a po nìjakém èase ena skuteènì
zjistila, e je tìhotná. Za devìt mìsícù porodila krásného
chlapeèka. Byl to vskutku zázrak pøesvaté Bohorodice.
Jakmile jeho ena porodila, chtìl se Saúd vrátit do Sýrie, aby
splnil svùj slib. Pøi pøíjezdu zavolal onomu øidièi, oznámil mu, e
veze peníze, a poádal jej, aby ho vyzvedl na damašském letišti.
Prosil jej také, aby vzal s sebou ještì dva mue jako ochranku.

Avšak øidiè byl záludný a zlý, a tak pøesvìdèil dva své pøátele
(profesionální zloèince), aby s ním jeli na letištì, vyzvedli bohatého
Araba, obrali ho o jeho peníze a zabili ho. Pøijeli tedy pro nìj, a kdy
odjídìli z letištì, ani by ho napadlo, e ho chtìjí zabít, slíbil
Šachid pøátelùm øidièe za jejich ochranu, e i kadému z nich dá
10.000 dolarù.
Šachid si ji tak zvykl na modlitbu k pøesvaté Bohorodici, e se
ji tiše modlil všude, kde byl. V letadle i taxíku si Šachid šeptal slova
dìkovné modlitby ke Královnì nebeské.
Mue, kteøí vezli Šachida, neuspokojila odmìna, je jim byla
slíbena, odboèili ze silnice vedoucí k monastýru, zajeli na opuštìné
místo, kde Saúda zabili, uøízli mu hlavu a jeho tìlo rozsekali na
kusy. Zaslepeni vášní a pøemoeni strašným èinem, který spáchali,
naházeli jeho ostatky do kufru auta místo toho, aby je tam prostì
nechali. Poté, co si vzali všechny jeho peníze, prsteny, hodinky
a vše ostatní, co mìl u sebe, jeli hledat nìjaké jiné odlehlé místo, kde
by tìla se zbavili.
Avšak na státní dálnici se jejich auto náhle zastavilo uprostøed
silnice a nechtìlo se pohnout z místa. Nato ti tøi vystoupili z auta,
aby zjistili, proè motor vysadil. Motor byl v poøádku, ale automobil
z nìjakých dùvodù stál bez pohybu. Zatímco zloèinci zkoumali
motor, zastavil poblí kolem projídìjící øidiè a nabídl jim svou
pomoc; oni se však obávali, e by jejich strašný èin mohl být
odhalen, a tudí pøedstírali, e ádnou pomoc nepotøebují, a hrubì
ho odbyli. Jene jak kolemjedoucí øidiè odcházel, všiml si krve
kapající vzadu z auta, a tak rychle odjel a hned pøivolal policii; vdy
i ti mui vypadali podezøele. Kdy policisté pøijeli, auto zloèincù
stálo stále na stejném místì; kdy sami uvidìli pod autem loui
krve, naøídili otevøít kufr.
Jakmile kufr otevøeli, pøed jejich oèima se zkrvavené tìlo
napøímilo a Saúd se vyhoupl ven; aè se trochu zapotácel, byl –
k úasu všech - nejen naivu ale dobrého zdraví, a øekl jim: „Právì
teï Panagia dokonèila sešívání mého krku – právì tady“ (a ukázal
jim na svém krku oblast „ohryzku“), „poté co sešila zbytek mého
tìla.“ Kdy to uvidìli zloèinci, v hrùze padli na kolena, tøásli se
dìsem a vypovìdìli vše, co spáchali. Po chvíli zešíleli, váleli se po
zemi, rvali si vlasy a køièeli: „Uøízli jsme mu pøece hlavu, ale on oil!
Køesanská Matka Marie vzkøísila Araba!“ Policie je spoutala a jak
je odváela do psychiatrické léèebny, stále volali, e není moné,
aby Arab, kterého zabili, sali a rozøezali, byl ještì na ivu. Nikdy
nezapírali svùj zloèin, naopak všechny ádali, aby o tomto zázraku
øekli co nejvíce lidem.
Ukázalo se, e si Šachid pamatoval do nejmenších podrobností
vše, co se stalo a to nejen pøed vradou, ale i co následovalo – jak mu
stahovali prsteny, brali hodinky, odøezávali hlavu. Na to vše se
díval jakoby ze strany a pøi tom cítil blahodatnou pøítomnost Jeíše
Krista a pøesvaté Bohorodice.
Saúda hned poté odvezli do Damašku do nemocnice, aby
podstoupil vyšetøení, které potvrdilo, e šití bylo vykonáno velice
nedávno, a tím byla zázraèná událost potvrzena. Lékaøi, kteøí
Šachida prohlíeli, o tom vydali písemnou zprávu. Stehy byly
a stále jsou jasnì zøetelné. Kdy Saúd vylezl z kufru auta, vypadal
doslova jako znovustvoøený a neustále pøitom dosvìdèoval, e
Panagia spojila èásti jeho tìla a vzkøísila jej s pomocí svého Syna.
Celou událost zkoumali i duchovní a hierarchové pravoslavné
církve v Sýrii vèetnì samotného antiochijského patriarchy
a metropolity chalenského Pavla. Byl konstatován zázrak.
Zpráva o události se rozšíøila nejen po celé pravoslavné Sýrii,
ale i v Øecku, Jerusalemì, Polsku, Bulharsku a Gruzii. Poutníci
pøinesli zvìst o této události i na Svatou Horu Athos.
Okamitì po události Arab zavolal svým pøíbuzným, aby pøijeli
do Sýrie, a všichni pak spoleènì jeli do monastýru Panagie
Saídnaji. Šachid zde pøinesl Bohu své modlitby a prosby. On a celá
jeho rodina vìnovali monastýru Matky Boí místo pùvodního daru
80.000 dolarù nakonec celkem 800.000 dolarù.
Dnes, kdy mu vypráví detaily tohoto úasného zázraku,
zaèíná svùj pøíbìh slovy: „Kdy se mi toto pøihodilo, byl jsem
muslimem.“ Nyní ji on ani jeho rodina muslimy nejsou.

