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PŘEDMLUVA

„Církev má účast na vítězství nad ďáblem, protože Kristus 
dal svým učedníkům moc vyhánět zlé duchy. Církev vyko-
nává tuto vítěznou moc skrze víru v Krista a v modlitbě, 
tuto moc, která ve specifických případech může mít formu 
exorcismu.“1

Satan, padlý anděl, duch zla, kterému říkáme také ďá-
bel nebo démon, odmítl Boha a jeho lásku. Proto žije v ra-
dikálním a nezvratitelném popření Boha. Snaží se získat 
ostatní bytosti stvořené k  obrazu Božímu – zvláště pak 
lidi – pro tuto svoji tragickou a existenciální lež. Do svě-
ta vstoupila smrt, protože „vládce tohoto světa“2 chce ve 
svém hněvu zničit život podle pravdy.

Na mnoha místech v Písmu svatém, především v No-
vém zákoně, je jasně ukázána nadvláda a vliv satana a dal-
ších zlých duchů. Exegeté našli víc jak sto sedmdesát zmí-
nek…

Satanova moc není nekonečná. Působí na tomto světě 
v  hněvu vůči Bohu a  jeho království. Způsobuje nesčet-
né duchovní i tělesné škody. Mějme však na paměti: tato 
nadvláda zlého ducha nezbavuje člověka jeho svobodné 
vůle a  zodpovědnosti. Satan nemá moc zrušit konečný 
účel stvoření a člověka, totiž dobro. Boj, jakkoli může být 
prudký, skončí definitivním vítězstvím dobra skrze kříž 
a vzkříšení Vykupitele. To je učení, které vyznává církev.

A přesto je nesmírně šikovnou „taktikou ďábla“,3 že se 
skrývá, nedává o  sobě vědět, pod rouškou racionalismu 

1 Jan Pavel II., audience 22. srpna 1986.
2 Jan 12,31; 14,30; 16,11.
3 C. S. Lewis, Rady zkušeného ďábla, Návrat domů, Praha, 2003.
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90 OTÁZEK PRO EXORCISTU

vede lidi k  domněnce, že vlastně neexistuje: zná nesčet-
ně úskoků, jak skrýt své ničivé působení. Satan je vnímán 
jen jako metafora, symbol zla. Přestřelky mezi klasickou 
démonologií a  současným racionalismem dělají v  kato-
lických řadách paseku. Proto se věřící v duchovním boji 
obracejí k  šarlatánům a  jiným prodejcům „odčarování“, 
neboť nenacházejí dostatek pozorných uší uvnitř církve.

Ve Francii je zhruba sto deset exorcistů zplnomocně-
ných svým ordinářem (CIC, kánon 1172). Otec Jean-Régis 
Fropo je už od roku 2005 exorcistou pro diecézi Fréjus-
-Toulon. Tato kniha je výsledkem jeho zkušeností. Není to 
kniha senzačních odhalení. Nejde jí o uspokojení nezdra-
vé touhy vydavatele po úspěchu. Ukazuje, že cesta vnitř-
ního uzdravení a obezřetného doprovázení je zdlouhavá. 
Exorcista neimprovizuje: jeho práce vyžaduje mnoho roz-
lišování, laskavosti, mírnosti a milosrdenství k dotyčným 
osobám.

Otec Fropo si vzhledem k delikátní povaze věci uvědo-
muje, že je zásadní začít přijetím člověka v pozorném na-
slouchání: podle popisovaných potíží je možné určit, zda 
se jedná o  přirozené či mimopřirozené příčiny. Hledání 
symptomů a potíží umožní odhalit lest protivníka. Církev 
by proto nikdy neměla odmítat pomoc lidem, kteří o ni žá-
dají. V  případě potřeby může exorcista také konzultovat 
psychiatry, kteří chápou duchovní skutečnosti.

Toto co nejpřesnější rozlišování nepřítelovy přítom-
nosti je nutné k tomu, abychom měli morální jistotu, že se 
opravdu jedná o sužování, svázanost či posedlost ďáblem. 
Pak je teprve možné posoudit, zda stačí prostá modlitba 
za rozvázání (nebo velký exorcismus); tato modlitba podle 
rituálu je svátostným vysvobozením souženého člověka.

V  kontextu ztráty duchovního zázemí a  sekulariza-
ce je ďábel v dnešní kultuře velmi moderní, zvláště mezi 
mladými. Z katolické pastorace se naopak už čtyřicet let 
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PŘEDMLUVA

zcela vytrácí. Z toho plyne nutnost nové reflexe, která by 
nám pomohla vypořádat se s těmito složitými jevy na zá-
kladě skutečně teologického, duchovního a pastoračního 
posouzení a lépe odpovídat na očekávání našich trpících 
bratří.

 Toulon, 22. února 2012, 
 na svátek Stolce svatého apoštola Petra
 monsignor Dominique Rey, biskup v Fréjus-Toulon
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