Peklem se nestrašme, nebem se neutěšujme!
Poznámky k článku Jana Dusa mladšího v Českém bratru, 2007, č. 7

V roce 2007 jsem chtěl diskutovat v Českém bratru k Dusovu článku. Své poznámky jsem
však chtěl publikovat až současně s Dusovou odpovědí. On tehdy bohužel neměl čas zformulovat
publikovatelnou odpověď. Oběma nám také vadilo, že by se čtenář těžko orientoval, kdyby neměl
před sebou zároveň jeho původní článek, moje poznámky a jeho odpověď. Z diskuse sešlo.
Využívám teď toho, že nám webová stránka umožňuje právě tu současnou konfrontaci, a
prosím znovu Jana Dusa o odpověď, kterou zde hned vyvěsím. Není to pro mě akademická
záležitost. Zvláště bych byl vděčný za příklady možných doslovných formulací, jež připadají
v úvahu pro katechezi školních dětí. Potřebuji to i osobně: Co mám říkat svým vnoučatům?

Jan Dus upozorňuje, že věta "Peklem se nestrašme, nebem se neutěšujme"
se na místě titulku ocitla až dodatečně, a to kvůli redakční úpravě,
kterou provedli v Českém bratru. Původně tam stálo "Odkud...?" - viz další
mezititulky v článku, které na sebe navazují jako jednotlivé segmenty a
společně vytvářejí onu větu z Kréda. Právě na otázku "Odkud?" měla
odpovídat první věta článku. Jan Dus tedy prosí čtenáře, aby článek
začínali číst v původním znění bez oné redakční úpravy, tedy aby si první
otázku domysleli: "Odkud přijde? Samozřejmě z jakéhosi trůnu..."

Zde je Říčanův diskusní příspěvek, psaný v roce 2007:
Je radost se dívat, jak Jan A. Dus vymetá z teologického prostoru mytologické haraburdí
(„Peklem se nestrašme, nebem se neutěšujme“, Český bratr, č. 7). Ano! Pekelné plameny nám
pohasly, nebeské radosti vybledly a satan je pro nás jen starý strašák, jak to pěkně říká Dus.
Souhlasím s Dusem i v tom, že není nic špatného na mytologických představách toho druhu,
jako např. že „Ježíš v pekle rozrazil železné závory, zvítězil nad smrtí i ďáblem, vysvobodil zajaté
praotce a převedl je do ráje. Taková představa, umělecky ztělesněná v liturgii, v obrazech, v hudbě,
je legitimním výrazem křesťanské radosti a naděje; jednou z mnoha cest, mezi nimiž vybíráme,
když chceme evangelium tlumočit lidem různého naturelu.“
Co mi vrtá hlavou: „cesty, mezi nimiž vybíráme“. Moje otázka je: Jakou cestu si vybíráme
pro sebe? Jakou cestu máme uchystanou pro své děti? A tedy: Co jim řekneme nikoli o „legitimních
výrazech“, ale o tom, jak je to podle nás doopravdy? Jinak řečeno: Existuje nějaké jádro, které
tlumočíme a které není jen „legitimním výrazem“ určeným k tlumočení?
Dus z Apoštolského vyznání drží (předpokládám, že následující slova říká i za sebe) „Ježíše
Krista, jenž ve všem všudy přijal lidský úděl, a přece žije; a tím nám dává naději, že i my, lidé
propadlí hříchu a smrti, patříme k těm, kvůli nimž Syn člověka přišel, aby se s nimi solidarizoval…“
Jak máme rozumět tomu, že Ježíš žije? Apostolicum, jehož výkladu je věnován Dusův
článek, zdůrazňuje, že „sedí na pravici Boha Otce všemohoucího“, a to v nebi, odkud „přijde
soudit“. Dus k tomu říká, že „krédo sice zná nebe, ale jen jako projev Boží stvořitelské moci a výraz
skutečnosti, že jeho vláda se klene nade vším.“ Nebe jako místo věčné blaženosti, kam nás, jak
říkávají duchovní při pohřbech, „zesnulí předešli“, a kde se, jak dodnes mnozí věří, shledáme se
svými blízkými, to je – domýšlím, co Dus naznačuje – mytologické haraburdí, jež je třeba chápat
jako obrazné vyjádření pro lidi „určitého naturelu“, podobně jako vyprávění o narození z panny
nebo o prázdném hrobě.
Dus představu nebe ironizuje. Podle něj „tvůrci náboženských systémů… s gustem namíchají
hezky husté barvy na svých paletách a rozmáchlými tahy začnou vymalovávat velkolepé obrazy…
nebeské rozkoše…“ Tak to jistě bývá. Ale jsou i takoví, kteří nijak nefantazírují, jenom se drží
naděje, že po smrti v nějakém – byť nepředstavitelném – někde budou s Kristem a s těmi, jež milují,
a tam nebude smrt ani pláč ani nuda, i když to přesahuje naši fantazii a i když – jak by možná řekl
Luděk Rejchrt – se to teologům nezdá. Opravdu mytologické haraburdí pro teologicky nevzdělané
prosťáčky?
Na závěr pár slov z mého nejmilejšího fundamentalisty C. S. Lewise, napsaných v podobné
souvislosti: „Teologie, která popírá historičnost takřka všeho v evangeliích, k čemu se křesťanský
život, láska a naděje upínaly téměř po dvě tisíciletí…, bude-li předložena nevzdělanému člověku,
může mít jen jeden ze dvou účinků: Udělá z něj římského katolíka nebo ateistu…“ (Doplnil bych –
nebo charismatika, P. Ř.) „Jsem si jist, že kdybych musel předkládat obrazné pravdy farníkům, kteří
jsou ve velké úzkosti nebo pod prudkým pokušením, navíc předkládat je s takovou vážností a
horlivostí, jakou toto postavení (rozumí se postavení duchovního, P. Ř.) vyžaduje, přičemž bych
celou dobu věděl, že jim sám doslova nevěřím…, čelo by mi zvlhlo a límec by mě škrtil.“ (Sloni a
kapradí, Návrat domů, 2000, str. 81)

A zde je místo pro odpověď bratra Dusa:

