ROZHOVOR S MARIÍ SIMMA
V souvislosti se zamyšlením nad obdobím, do kterého nyní vstupujeme, uvádím velmi
zajímavý, ale rovněţ praktický rozhovor sestry Emmanuely s mystičkou Marií Simma.

Mária Simma je rakouskou mystičkou. 50 let ji díky zvláštnímu Boţímu daru, který je v
dějinách Církve známý, navštěvovaly duše v očistci.
http://www.michaeljournal.org/simma.htm

Výňatek z rozhovoru:
Sestra Emmanuela: Co se stane s lidmi, kteří spáchali sebevraždu? Navštívili vás
už takové osoby?
Mária Simma: Aţ dosud jsem nikdy nepotkala případ sebevraha, který by byl ztracen. To
však samozřejmě neznamená, ţe takové případy neexistují, dost často mi duše říkají, ţe
nejvíce jsou zodpovědný ti, co s nimi ţili, kdyţ byli nedbalí, nebo kdyţ odpověděli na
pomluvy.
Sestra Emmanuela: Uznává Církev toto velmi zvláštní charisma,
vykonáváte pro duše v očistci a pro ty, kterých se váš apoštolát týká?

které

Mária Simma: Můj biskup mi řekl, ţe pokud nedošlo k teologické chybě, mám
pokračovat. Souhlasí s tím. Kněz naší farnosti, který je i mým duchovním vůdcem, také k
těmto věcem nemá námitky.
Sestra Emmanuela: Které z hříchů nejčastěji způsobují to, že nás dostanou do
očistce?
Mária Simma: Jsou to hříchy proti lásce k bliţnímu, smilování se nad někým, tvrdost
srdce, nepřátelství, pomluvy ... Pomluvy, klepy, křivá obvinění jsou nejhorší pošpinění,
která vyţadují dlouhé očišťování.
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Sestra Emmanuela: Navštívily vás duše, které na zemi dělaly perverzní věci,
například sexuální?
Mária Simma: Ano, nejsou zcela ztraceny, ale musí hodně trpět, aby se očistily. Například
homosexualita pochází skutečně od Zlého.
Sestra Emmanuela: Jaké rady byste mohla dát těmto homosexuálním osobám?
Mária Simma: Aby se hodně modlily a dostaly sílu se od toho osvobodit. Mají především
prosit sv. Michaela archanděla, protoţe hlavně on bojuje proti Zlému.
Sestra Emmanuela: Mohla byste nám říci, jaká je úloha Panny Marie pro duše v
očistci?
Mária Simma: Často je přichází potěšit a říká jim, ţe udělaly spoustu dobrých věcí na
zemi a povzbuzuje je ...
Sestra Emmanuela: Existují zvláštní dny, kdy je vysvobozuje?
Mária Simma: Ano, stává se to hlavně na Vánoce, na Všech svatých, na Velký pátek, v
den Nanebovstoupení Páně a v den Nanebevzetí Panny Marie.
Sestra Emmanuela: Jsou v očistci i děti?
Mária Simma: Ano, ale v očistci nejsou tak dlouho, a není to pro ně velmi bolestné, neboť
neumí dobře rozlišovat.
Sestra Emmanuela: V jakém věku bylo nejmenší dítě, které jste viděla?
Mária Simma: Čtyři roky. Byla v očistci proto, ţe na Vánoce dostala do daru od rodičů
panenku. Její sestra, dvojče, také dostala panenku. Toto čtyřleté děvčátko si panenku
pokazilo. Pokradmu a vědouce, ţe ji nikdo nevidí, vyměnila svou zkaţenou panenku za
sestřiny dobrou. Věděla velmi dobře ve svém malém srdíčku, ţe způsobí sestře bolest.
Věděla také, ţe je to leţ a nespravedlnost. Za toto vše se holčička dostalo do očistce.
Děti mají často ţivější svědomí neţ dospělí. Je třeba u nich bojovat proti lţím, na které
jsou velmi citlivé.
Zdroj: www.fatym.com
http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=tajemstvi-dusi-v-ocistci-i-maria-simma-rozhovor&cisloclanku=2013100229
http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=tajemstvi-dusi-v-ocistci-ii-maria-simma-rozhovor&cisloclanku=2013100230
http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=tajemstvi-dusi-v-ocistci-iii-maria-simma-rozhovor&cisloclanku=2013100234

http://www.youtube.com/watch?v=4oAZ97X6Ytg
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Kompletní rozhovor:
Sestra Emmanuela: Co se stane s lidmi, kteří spáchali sebevraždu? Navštívili vás
už takové osoby?
Mária Simma: Aţ dosud jsem nikdy nepotkala případ sebevraha, který by byl ztracen. To
však samozřejmě neznamená, ţe takové případy neexistují, dost často mi duše říkají, ţe
nejvíce jsou zodpovědný ti, co s nimi ţili, kdyţ byli nedbalí, nebo kdyţ odpověděli na
pomluvy.
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Sestra Emmanuela: Litují tyto osoby, že spáchali sebevraždu?
Mária Simma: Ano, ale sebevraţda je někdy způsobena duševní nemocí. Kdyţ pak vidí
věci v Boţím světle, litují to, protoţe najednou pochopí, kolik milostí bylo pro ně
připraveno na období, co měly ještě ţít. Vidí tento čas, co jim zůstal. Vidí také všechny
duše, kterým mohly pomoci, kdyby byly obětovaly zbytek svého ţivota Bohu. Co je
nejvíce bolí, je to, kdyţ vidí, co všechno mohly udělat, a neudělaly, protoţe si zkrátily
ţivot. Pokud je příčinou sebevraţdy nemoc, Pán to bere v úvahu.
Sestra Emmanuela: Navštívily vás osoby, které samy sebe pomalu ničí,
například předávkováním se drogami?
Mária Simma: Ano, nejsou ztraceny. Závisí to od příčiny drogování, ale musí trpět v
očistci.
Sestra Emmanuela: Pokud vám například řeknu: Velmi ve svém těle trpím, i ve
svém srdci, je to velmi těžké pro mě, chtěla bych zemřít! Co dělat?
Mária Simma: Ano, je to dost časté. Řekla bych: Boţe můj, mohu obětovat tyto bolesti
na záchranu duší? Pán mi dá víru a odvahu. Nicméně dnes to uţ nikdo neřekne. Lze také
říci, ţe tímto činem získá duše velký pocit blaţenosti pro nebe, kde jsou tisíce různých
blaţeností, ale tam kaţdý proţívá svou plnou blaţenost, všechna přání se mu splní.
Kaţdý ví, ţe si více nezaslouţí.
Sestra Emmanuela:
Například Židé?

Osoby

jiných

náboženství

vás

také

přišly

navštívit?

Mária Simma: Ano, jsou šťastné. Ten, kdo svou víru proţívá dobře, je šťastný. Avšak
prostřednictvím katolické víry je moţné získat nejvíce pro nebe.
Sestra Emmanuela: Jsou i náboženství, která jsou špatné pro duši?
Mária Simma: Nám katolíkům jsou nejbliţší ortodoxní a protestanti. Je mnoho
protestantů, co se modlí růţenec. Sekty jsou velmi špatné. Je třeba udělat vše proto,
abychom ze sekty odešli.
Sestra Emmanuela: Jsou v očistci i kněží?
Mária Simma: Ano, je jich tam hodně ... Nepomáhaly respektovat sv. Eucharistii, a tím
trpí celá víra. Často jsou v očistci proto, ţe zanedbávali modlitbu, coţ zmenšilo jejich
víru. Je však i mnoho těch, kteří šli přímo do nebe!
Sestra Emmanuela: Co byste řekla knězi, který by chtěl být knězem podle
Božího srdce?
Mária Simma: Poradila bych mu, aby se hodně modlil k Duchu Svatému a kaţdý den
růţenec.
Sestra Emmanuela: Jsou v očistci i děti?
Mária Simma: Ano, ale v očistci nejsou tak dlouho, a není to pro ně velmi bolestné, neboť
neumí dobře rozlišovat.
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Sestra Emmanuela: V jakém věku bylo nejmenší dítě, které jste viděla?
Mária Simma: Čtyři roky. Byla v očistci proto, ţe na Vánoce dostala do daru od rodičů
panenku. Její sestra, dvojče, také dostala panenku. Toto čtyřleté děvčátko si panenku
pokazilo. Pokradmu a vědouce, ţe ji nikdo nevidí, vyměnila svou zkaţenou panenku za
sestřiny dobrou. Věděla velmi dobře ve svém malém srdíčku, ţe způsobí sestře bolest.
Věděla také, ţe je to leţ a nespravedlnost. Za toto vše se holčička dostalo do očistce.
Děti mají často ţivější svědomí neţ dospělí. Je třeba u nich bojovat proti lţím, na které
jsou velmi citlivé.
Sestra Emmanuela: Jak mohou rodiče pomoci při formování svědomí svých dětí?
Mária Simma: Předně dobrým příkladem, to je nejdůleţitější a pak modlitbou. Rodiče
mají ţehnat své děti a poučovat je o věcech Boţích.
Sestra Emmanuela: Navštívily vás duše, které na zemi dělaly perverzní věci,
například sexuální?
Mária Simma: Ano, nejsou zcela ztraceny, ale musí hodně trpět, aby se očistily. Například
homosexualita pochází skutečně od Zlého.
Sestra Emmanuela: Jaké rady byste mohla dát těmto homosexuálním osobám?
Mária Simma: Aby se hodně modlily a dostaly sílu se od toho osvobodit. Mají především
prosit sv. Michaela archanděla, protoţe hlavně on bojuje proti Zlému.
Sestra Emmanuela: Jaké postoje našeho srdce mohou definitivně zatratit naši
duši a přivést ji do pekla?
Mária Simma: Pokud někdo nechce jít k Bohu.
Sestra Emmanuela: Jak se může člověk dostat až do takového stádia, že úplně
řekne ne Bohu v momentě smrti, i když ho může vidět?
Mária Simma: Jeden muţ mi jednou řekl, ţe nechce jít do nebe, protoţe Bůh dopouští
nespravedlnost. Odpověděla jsem mu, ţe ne Bůh, ale lidé. Řekl: Doufám, ţe nepotkám
Boha po mé smrti, protoţe ho zabiju sekerou.
Měl v sobě hlubokou nenávist vůči Bohu. Bůh nechává člověku svobodnou vůli, kaţdý se
můţe rozhodnout podle vlastního výběru. Bůh dává kaţdému během celého ţivota na
zemi a také v hodině smrti dostatek milostí, aby se obrátil, i kdyţ strávil celý svůj ţivot v
temnotách. Pokud ţádáme o odpuštění, samozřejmě bez vypočítavosti, můţeme být
zachráněni.
Sestra Emmanuela: Ježíš říká, že je těžké bohatému dostat se do království
nebeského. Viděla jste podobné případy?
Mária Simma: Pokud dělají dobročinné díla a dělají vše s láskou, i bohatí mohou přijít do
nebe, tak jako chudí.
Sestra Emmanuela: V současnosti vás stále navštěvují duše z očistce?
Mária Simma: Ano, dva- třikrát do týdne.
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Sestra Emmanuela: Co si myslíte o spiritismu? Například, když vyvolávají duchy
zemřelých, když způsobují otáčení stolů a pod ... ?
Mária Simma: Není to dobré. Je to vţdy ďábelské, těmi stoly hýbe démon.
Sestra Emmanuela: Jaký je rozdíl mezi tím, co prožíváte vy s dušemi a
spiritismem s jeho praktikami?
Mária Simma: Nemáme vyvolávat duše zemřelých. Já se neusiluji o jejich příchod. Při
spiritismu duše provokují a přivolávají je. Tento rozdíl je zcela jasný a musíme to brát v
úvahu s celou váţností. Pokud by měli lidé věřit pouze jednu, jedinou věc z toho, co jsem
řekla, byla bych ráda, kdyby to bylo následující: ti, co vykonávají spiritismus (točící se
stoly či jiné podobné praktiky) si myslí, ţe vyvolávají duše zemřelých. Ve skutečnosti,
pokud dojde k odpovědi na jejich volání, je to vţdy Satan a jeho andělé, co odpovídají.
Ti, co provádějí spiritismus, dělají tím cosi velmi nebezpečného (věštci, kouzelníci,
bosoráci) jak pro ně samotné, tak i pro ty, co je ţádají o radu. Jsou ve lţi aţ po krk. Je
přísně zakázáno vyvolávat duše mrtvých. Pokud jde o mě, já jsem je nikdy nevyvolávala,
nevolám je ani nikdy nebudu vyvolávat. Pouze sám Bůh umoţňuje to, co se mně stává.
Samozřejmě, ţe Satan můţe napodobovat vše, co přichází od Boha a také to dělá. Můţe
napodobovat hlasy mrtvých, můţe napodobovat jejich vzhled. Ale ať je to jakýkoliv
projev, přichází vţdy od Zlého. Satan můţe dokonce i uzdravit, ale jeho uzdravení nikdy
dlouho netrvají.
Sestra Emmanuela: I vás osobně oklamala nepravá zjevení? Například ďábel se
změnil na duši z očistce, aby k vám promlouval?
Mária Simma: Ano, jednou přišla za mnou jedna duše a řekla mi: nepřijmi duši, která
přijde po mně, neboť bude od tebe ţádat velké utrpení a nebudeš moci udělat, co od tebe
bude ţádat!
Byla jsem zmatená, protoţe jsem si vzpomněla, co mi řekl můj kněz, ţe mám přijmout
kaţdou duši s velkodušnou štědrostí. Byla to opravdu pro mě zkouška poslušnosti. Sama
sebe jsem se ptala, jestli to nebyl spíše démon neţ duše z očistce. Proto jsem této duši
řekla: Pokud jsi démon, odejdi ode mně! V tom okamţiku zařval a odešel. Je jasné, ţe
duše, co přišla po něm, opravdu potřebovala mou pomoc.
Sestra Emmanuela: Když se zjeví ďábel, pomůže svěcená voda, zahnat ho?
Mária Simma: Ano.
Sestra Emmanuela: Nyní jste velmi známá, hlavně v Německu a v celé Evropě.
Zpočátku jste byla stažena. Jak vás lidé ze dne na den začali uznávat a věřit, že
vaše nadpřirozené zkušenosti jsou skutečně autentické?
Mária Simma: Stalo se to tak, ţe mě duše poţádala, abych uvědomila jejich rodiny, ţe
mají vrátit nespravedlivě nabytý majetek. Lidé viděli, ţe to, co jsem jim řekla, bylo
pravdivé.
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Sestra Emmanuela: Uznává Církev toto velmi zvláštní charisma,
vykonáváte pro duše v očistci a pro ty, kterých se váš apoštolát týká?

které

Mária Simma: Můj biskup mi řekl, ţe pokud nedošlo k teologické chybě, mám
pokračovat. Souhlasí s tím. Kněz naší farnosti, který je i mým duchovním vůdcem, také k
těmto věcem nemá námitky.
Sestra Emmanuela: Tolik jste toho udělala pro duše v očistci, že dozajista, když
vy také zemřete, tisíce duší vás budou provázet až do nebe! Domnívám se, že
nebudete muset projít přes očistec!
Mária Simma: Nemyslím si, ţe půjdu rovnou do nebe, bez očistce, protoţe jsem měla
více světla, více znalostí neţ jiní, mé chyby jsou proto váţnější. Avšak i tak doufám, ţe
duše mi pomohou vstoupit do nebe.
Sestra Emmanuela: Jste ráda, že máte toto charisma, nebo je to pro vás přítěží,
všechny ty neustálé žádosti ze strany duší?
Mária Simma: Nestěţuji se na obtíţe, neboť vím, ţe jim mohu velmi pomoci! Pomáhat
mnohým duším - to dělám ráda. Jsem šťastná, ţe to můţu dělat.
Sestra Emmanuela: Marie, proč duše v očistci nemohou získat žádné zásluhy,
když my na zemi je ještě můžeme mít?
Mária Simma: Protoţe v momentě smrti je konec moţnosti získat zásluhy. Dokud ţijeme
na zemi, můţeme napravit zlo, co jsme způsobili. I andělé na nás "ţárlí", protoţe my
máme moţnost růst, dokud jsme ještě na zemi.
Sestra Emmanuela: Jaká je úloha pokání či kajícnosti v hodině smrti?
Mária Simma: pokání je velmi důleţité! Hříchy se odpustí, ale zůstávají ještě důsledky
hříchu. Pokud chceme získat plnomocné odpustky v momentě smrti, coţ značí jít přímo
do nebe, musí být duše úplně osvobozena od jakékoliv náklonnosti k hříchu.
Sestra Emmanuela: V momentě smrti, spíše než vejde duše do věčnosti, má
ještě možnost obrátit se k Bohu, byť vedla hříšný život? Je určitý časový úsek
mezi zdánlivou a skutečnou smrtí?
Mária Simma: Ano, Pán dává kaţdému několik minut na pokání svých hříchů a na
rozhodnutí: Přijímám, nebo nepřijímám moţnost jít k Bohu. Tehdy člověk vidí film svého
ţivota. Znám jednoho muţe, který věřil v církevní přikázání, ale nevěřil v ţivot věčný.
Jednoho dne váţně onemocněl a upadl do komatu. Viděl se v jednom pokoji s tabulí, na
níţ byly napsány všechny jeho dobré a špatné skutky. Pak tabule zmizela, i zdi pokoje a
bylo tam nekonečně krásně. Kdyţ se probral z kómatu, rozhodl se změnit zcela svůj
ţivot.
Sestra Emmanuela: Marie, v momentě smrti se Pán zjeví všem duším stejně
mocně
Mária Simma: Kaţdému je dána moţnost vidět svůj proţitá ţivot i utrpení, které přijde v
očistci. Není to však stejné pro kaţdého. Intenzita odhalení závisí od ţivota kaţdého
člověka.
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Sestra Emmanuela: Marie, má ďábel dovoleno napadnout nás v momentě smrti?
Mária Simma: Ano, ale kaţdý člověk má i milost odporovat mu. Kdyţ ho člověk odmítne,
démon nemůţe nic udělat.
Sestra Emmanuela: Když někdo ví, že brzy zemře, jak se může podle vás na to
nejlépe připravit?
Mária Simma: Zcela se odevzdat Pánu, obětovat mu všechno své utrpení, být šťastný s
Bohem.
Sestra Emmanuela: Jaký postoj máme zaujmout před někým, kdo umírá? Co
nejlepšího je možné pro něj udělat?
Mária Simma: Vţdy je třeba se hodně modlit a připravit osobu na smrt. Je třeba jí říct
pravdu.
Sestra Emmanuela: Jaké rady můžete dát těm, kteří se chtějí stát svatými již na
této zemi?
Mária Simma: Být velmi skromným. Nezabývat se sebou samým. Pýcha je největší pasti,
kterou Špatný pouţívá.
Sestra Emmanuela: Je možnost žádat Pána odpykat si svůj očistec na zemi,
abychom ho nemuseli prožívat po smrti?
Mária Simma: Ano, znala jsem jednoho kněze a jednu mladou dívku, kteří byli v
nemocnici a oba trpěli na tuberkulózu.
Mladá dívka řeklo knězi, ţe ţádá od Pána, aby mohla trpět na zemi tolik, kolik je třeba,
aby se dostala přímo do nebe. Kněz jí odpověděl, ţe on sám si nedovolil Boha o to ţádat.
Byla u nich jedna řádová sestra, která si vyslechla jejich rozhovor. Mladá dívka zemřela
první a kněz zemřel později. Tento kněz se zjevil řeholní sestře a řekl jí: Kdybych byl měl
důvěru toho mladého děvčete, i já bych se byl dostal rovnou do nebe.
Sestra Emmanuela: Marie, jsou rozdíly ve stupních očistce?
Mária Simma: Ano, je velký rozdíl ve stupni duchovního utrpení. Kaţdá duše má své
vlastní utrpení, které odpovídá jí samé.
Sestra Emmanuela: Vědí duše v očistci, co se stane ve světě?
Mária Simma: Nevědí všechno, ale vědí spoustu věcí.
Sestra Emmanuela: Říkají vám tyto duše, co se stane?
Mária Simma: Řeknou prostě jen, ţe "něco je před dveřmi", ale neřeknou co. Řeknou
pouze tolik, kolik je potřeba k tomu, aby se lidé obrátili.
Sestra Emmanuela: Utrpení v očistci je bolestnější než velké utrpení zde na
zemi?
Mária Simma: Ano, ale pouze symbolickým způsobem. Způsobuje to větší bolesti v duši.
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Sestra Emmanuela: Přichází Ježíš osobně do očistce?
Mária Simma: Nikdy mi to ţádná duše neřekla. Do očistce přichází pouze Boţí Matka.
Jednou jsem se zeptala jedné duše z očistce, zda ona sama hledala duši, na kterou jsem
se ptala.
Odpověděla mi: Ne, Matka milosrdenství nám řekla, jak to je. Ani svatí nepřicházejí do
očistce, ale andělé tam jsou. Je tu svatý Michal, a kaţdý anděl stráţný je při své duši.
Sestra Emmanuela: Co dělají andělé strážci v očistci?
Mária Simma: potěší a pomáhají jim. Duše je mohou dokonce i vidět.
Sestra Emmanuela: Dnes mnozí lidé věří v reinkarnaci. Co nám o tom duše
říkají?
Mária Simma: Duše říkají, ţe Bůh nám dává pouze jeden ţivot.
Sestra Emmanuela: Někteří říkají, že jeden celý život nestačí na poznání Boha a
na to, aby měl člověk opravdu čas obrátit se, a že to není spravedlivé. Co byste
jim na to odpověděla?
Mária Simma: Všichni lidé mají svůj vnitřní hlas. I ti, co jsou pouze matrikoví katolíci,
rozpoznají instinktivně Boha. Zcela nevěřící člověk neexistuje. Kaţdý člověk má svědomí
od Boha, vnitřně rozpozná dobro od zla, samozřejmě na různých stupních, a umí to dobře
rozlišovat. S tímto svědomím se kaţdý člověk můţe stát blaţeným.
Sestra Emmanuela: O co vás žádají duše z očistce?
Mária Simma: Povětšinou mě ţádají, abych za ně dala odslouţit mše a abych na těchto
mších byla přítomná. Dále mě ţádají o modlitbu růţence a kříţové cesty.
Sestra Emmanuela: Co přesně očistec je?
Mária Simma: Je to geniální vynález Boha. Představme si: jednoho dne se dveře otevřou
a objeví se v ní bytost nepopsatelně krásná ... Tak krásná, jakou jste ještě v ţivotě nikdy
na zemi neviděli. Jste okouzlen touto bytostí, vyzařující krásu o to více, ţe tato bytost
vám naznačuje, ţe je do vás bláznivě zamilovaná. Dříve jste si neuměli ani představit, ţe
by vás mohl někdo tak milovat. Vycítíte také, ţe má velkou touhu přitáhnout vás k sobě,
obejmout vás a oheň lásky, který jiţ ve vašem srdci hoří, vás pohání, abyste se vrhli do
její náruče ... V tom momentě si uvědomíte, ţe jste se uţ celé měsíce neumývali a ţe
odporně smrdíte, ţe vám teče z nosu, vaše vlasy jsou mastné a slepené, na šatech máte
velmi velké skvrny a pod. ... Uvědomujete si, ţe se v takovém stavu nemůţete
představit, ţe se nejprve musíte jít umýt, osprchovat a aţ potom znovu přijít a
předstoupit před tuto bytost ....
Avšak láska, která se zrodila ve vašem srdci je tak silná, ţe tento odklad na později
způsoben tím, ţe se jdete osprchovat, je naprosto nesnesitelný! Bolest z nepřítomnosti,
byť dočasné, trvající pouze několik minut, je hroznou spáleninou v srdci a závisí na
intenzitě projevované lásky. To je očistec! Je to zpoţdění způsobeno vaší nečistotou,
jakoby "čekací doba" před Boţím objetím - popálenina lásky, která vám způsobuje hrozné
utrpení, je to jakoby nostalgie po lásce. A přesně tato nostalgie nás očišťuje z toho, co je
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ještě v nás nečisté. Očistec je místo touhy, šílené ţádostivosti po Bohu, po tom Bohu,
kterého uţ duše zná, protoţe ho viděla, ale se kterým ještě není sjednocená. Očistec je
jako velká krize, způsobená nedostatkem Boţí přítomnosti.
Sestra Emmanuela: Marie, mají tyto duše v očistci přece jen naději a radost ve
svém utrpení?
Mária Simma: Ano. Ţádná duše by se nechtěla vrátit z očistce na zem, protoţe má
poznání, které nás nekonečně přesahuje, a nemohla by se uţ nikdy vrátit do temnoty
země. Hle, v tom spočívá rozdíl mezi očistcem a utrpením, které známe zde na zemi. V
očistci mají duše jistotu, navzdory hrozné bolesti, ţe budou moci navţdy ţít s Bohem.
Tato absolutní jistota jim způsobuje to, ţe radost je větší neţ bolest. Neexistuje na zemi
nic, co by v nich vyvolávalo touhu znovu tady ţít, neboť na zemi si nejsme nikdy ničím
jisti.
Sestra Emmanuela: Můžete nám říct, jestli duši posílá do očistce Bůh, nebo zda
se duše sama rozhoduje tam jít?
Mária Simma: Duše se sama rozhoduje jít do očistce, aby byla čistá, kdyţ půjde do nebe.
V očistci duše zcela plní Boţí vůli. Těší se například z dobra a přeje si naše dobro. Velmi
miluje Boha, i lidi na zemi. Je dokonale spojena se Světlem Boţím v Duchu Svatém.
Sestra Emmanuela: V momentě smrti je vidět Boha v plném světle, nebo jen
neurčitým způsobem?
Mária Simma: Ještě neurčitým způsobem, ale s takovým jasem, ţe to stačí k vyvolání
nostalgie. Oproti temnotám země je to oslepující jas, ale to ještě není nic oproti úplnému
světlu, které pozná duše v nebi.
Sestra Emmanuela: Mohla byste nám říci, jaká je úloha Panny Marie pro duše v
očistci?
Mária Simma: Často je přichází potěšit a říká jim, ţe udělaly spoustu dobrých věcí na
zemi a povzbuzuje je ...
Sestra Emmanuela: Existují zvláštní dny, kdy je vysvobozuje?
Mária Simma: Ano, stává se to hlavně na Vánoce, na Všech svatých, na Velký pátek, v
den Nanebovstoupení Páně a v den Nanebevzetí Panny Marie.
Sestra Emmanuela: Které z hříchů nejčastěji způsobují to, že nás dostanou do
očistce?
Mária Simma: Jsou to hříchy proti lásce k bliţnímu, smilování se nad někým, tvrdost
srdce, nepřátelství, pomluvy ... Pomluvy, klepy, křivá obvinění jsou nejhorší pošpinění,
která vyţadují dlouhé očišťování.
Sestra Emmanuela: Můžete nám říct, kteří lidé mají největší příležitost jít přímo
do nebe?
Mária Simma: Ti, co mají dobré srdce ke všem, protoţe láska k bliţnímu omluví mnoho
hříchů (sv. Pavel).
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Sestra Emmanuela: Jakými prostředky, které máme na zemi k dispozici, se
můžeme vyhnout očistci a jít přímo do nebe?
Mária Simma: Musíme udělat hodně pro duše v očistci, protoţe ony nám pak později
pomáhají. Třeba mít hodně skromnosti. Je to největší zbraň proti Zlému. Skromnost
zahání Zlo.
Sestra Emmanuela: Co udělal lotr, když mu Ježíš přislíbil na kříži, že ještě dnes s
ním bude v ráji?
Mária Simma: Skromně přijal své utrpení přiznávajíc, ţe je to spravedlivé a nabádal i
druhého lotra, aby také přijal svůj úděl. Obával se Boha, coţ značí, ţe měl v sobě
skromnost.
Sestra Emmanuela: Marie, můžete nám říct, jaké jsou nejúčinnější prostředky
na osvobození duší z očistce?
Mária Simma: Hlavně mše sv., protoţe se během ní sám Kristus obětuje z lásky k nám.
Je to oběť Krista sebe samého Bohu, co je nejkrásnější oběť. Kněz je zástupce Boha, ale
Bůh sám se nabízí a obětuje se za nás. Účinek mše sv. za mrtvé je o to větší, čím větší
úctu ke mši měl neboţtík za svého ţivota, zda se během ní modlil s upřímným srdcem,
zda na ni chodil, pokud měl volno, i během týdne. Tito lidé mají ještě větší uţitek ze mší
sv., které se za ně slouţí. I zde kaţdý sklidí to, co zasel.
Sestra Emmanuela: Marie, vy jste byla vícekrát vyzvána trpět za duše v očistci,
aby byly vykoupeny(pozn. spíše bych použil slovo vysvobozeny). Co jste v těch
chvílích prožívala a cítila?
Mária Simma: Poprvé, kdyţ se mě duše zeptala, jestli chci opravdu tělesně trpět za ni
během tří hodin a pak znovu budu moci pracovat, jsem si řekla, ţe kdyţ bude po třech
hodinách po všem, mohu to snad přijmout. Během těch tří hodin jsem měla pocit, jakoby
to trvalo dříve tři dny, natolik to bylo bolestivé. Nicméně nakonec, kdyţ jsem se podívala
na hodinky, viděla jsem, ţe to opravdu trvalo jen tři hodiny. Duše mi řekla, ţe tím, ţe
jsem přijala toto utrpení s láskou během tří hodin, ušetřila jsem jí 20 let očistce.
Sestra Emmanuela: Proč tři hodiny utrpení na zemi za 20 let utrpení v očistci?
Proč mělo vaše utrpení větší cenu?
Mária Simma: Utrpení na zemi nemá vţdy stejnou cenu. Kdyţ trpíme na zemi, můţeme
dále růst v lásce, můţeme získat zásluhy, coţ není případ utrpení v očistci, protoţe tam
slouţí utrpení pouze k očištění se od hříchu. Na zemi máme všechny milosti a svobodu
vybrat si.
Toto můţe dát mimořádný význam našemu utrpení. Kdyţ tyto bolesti obětujeme a
přijímáme s trpělivostí a skromností, tak i docela malé oběti, co nabízíme, mohou mít
neslýchanou moc v pomoci duším. Nejlepší je spojit naše utrpení s utrpením Jeţíše a
svěřit je do rukou Marie, neboť ona bude nejlépe vědět, jak je pouţít, protoţe mi sami
často neznáme naléhavé potřeby těch, co jsou kolem nás. Toto vše nám Marie vrátí v
hodině smrti a bolesti, co jsme jí obětovali, bude našim nejcennějším pokladem na
druhém světě.
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Sestra Emmanuela: Často nás existence utrpení v našem životě pobuřuje a dělá
nám potíže přijmout ho a dobře ho prožívat. Jak tedy prožívat utrpení, aby
mohlo nést ovoce?
Mária Simma: Utrpení je největším důkazem Boţí lásky. Pokud ho dobře obětujeme,
můţeme získat mnoho duší.
Sestra Emmanuela: Co je třeba dělat, abychom přijali utrpení jako dar, a ne jako
bolest, jak to často bývá?
Mária Simma: je třeba všechno odevzdat Panně Marii, neboť Ona nejlépe ví, kdo
potřebuje takovou nebo a onakou oběť svého utrpení, aby byl zachráněn.
Sestra Emmanuela: Marie, existuje v očistci mezi dušemi pobouření nad jejich
utrpením?
Mária Simma: Ne, ony samy se chtějí očistit. Chápou, ţe je to nutné.
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