Bůh a násilí ve Starém zákoně. Časově nepřiměřená úvaha jednoho exegeta
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1. „Neboť ten boj byl od Boha“ (1Par 5,22) – problém svaté války
Bůh jedná v dějinách; zasahuje do dějin států, řídí život lidí, kteří mají politickou odpovědnost (např. Saul, David, Šalomoun, Kýros, Antiochus, Epifanes). Tím dostává jeho jednání lidskou podobu. Ještě jinak řečeno: Protože Bůh v dějinách něco činí, nezůstává sterilně milující, ale zaujímá pozice pro a proti, vyvoluje a zavrhuje. V Mojžíšově písni (Ex 15) je Hospodinovo milosrdenství (verš 13) líčeno následovně: „Hospodin je bojovný rek; Hospodin je jeho jméno. Vozy faraónovy i jeho vojsko svrhl v moře, v moři Rákosovém utonul výkvět jeho vozatajstva. Tůně propastné je zavalily, klesli do hlubin jak kámen. Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle, tvá pravice, Hospodine, zdrtí nepřítele. Nesmírně vyvýšen rozmetáš útočníky, vysíláš své rozhorlení, jako oheň strniště je pozře... Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy? Vztáhl jsi pravici a země je pohltila. Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil, provázel jsi jej svou mocí ke své svaté nivě. Uslyšely o tom národy a zmocnil se jich neklid, bolest sevřela obyvatele Pelišteje. Tehdy se zhrozili edómští pohlaváři, moábské vůdce zachvátilo chvění, všichni obyvatelé Kenaanu propadli zmatku.“ (Ex 15,3–15)
Boj je zde stylizován jako zázračné vyprávění, které vyvěrá jedině z Božího jednání. Bůh sám vede tuto válku, Mojžíš a Izraelité jsou jen statisti. Z perspektivy osvobozených a zachráněných není tato válka nic jiného než darovaný důvod k existenci. Cena svobody je ale vysoká. Jako vzpomínku na to, že egyptští prvorození museli zemřít, se musí židovští prvorození den před Paschou (židovskými velikonocemi) přísně postit.

2. „Moje je pomsta i odplata“ (Dt 32,35) – smysl Boží odplaty
Myšlenka pomsty vzbuzuje v současníkovi zvláštním způsobem odpor, neboť pomsta je považována za něco primitivního. Kdyby byla pomstychtivost vlastností biblického Boha, byl by tím kompromitován. V žalmu 58 je modlitba za to, aby Bůh zničil nepřátele: Bože, vylámej jim zuby v ústech, vyraz tesáky těch lvíčat, Hospodine! Ať se rozplynou jak tratící se vody, ať se tomu, kdo napne luk, ztupí šípy. Ať se ztratí jako slizký plž, jako potracený plod, který neuzřel slunce. Dříve než co pochopí, už trním pod hrnci vám budou, smete je vichr, ať svěží či zprahlé. Radovat se bude spravedlivý, až uzří tu pomstu, omyje si nohy v krvi svévolníka. A lidé si řeknou: Spravedlivý ovoce se dočkal. Ano, Bůh to je, kdo na zemi soud koná.“ (Ž 58,7–12) 
Vnímavé exegetické analýzy žalmů pomsty objasnili, že Bůh nepomýšlí na pomstu v moderním smyslu, nýbrž na právo. Jeho pomsta je aktivní poskytnutí pomoci v situaci mimořádného útisku a vykořisťování. Pro ubohé otroky má satisfakce zcela jiný význam než pro lidi žijící ve svobodě a blahobytu. Zároveň je zřejmé, že odplata delegovaná na Boha je u něj monopolizována, a tak se zabraňuje eskalaci agrese. Co bude Bůh konat v „den pomsty“ (Iz 34,8), může mít překvapivé rysy (viz např. kniha Jonáš). 

3. Násilí jako element v dějinách spásy – smysl theologia crucis
Hřích podle biblického přesvědčení nikdy nezůstává bez následků. Vina produkuje takřka nezbytně „negativní náboj“ atmosféry života. Když se smíchá dohromady příliš mnoho negativní energie, musí dojít k jejímu násilnému vybití. To se děje zpravidla skrze individuální odplatu. To, jak někdo nastavil svoji energii, která je inherentní v jeho skutcích, utváří také jeho osobní úděl. Existuje pevná souvislost mezi skutky a odplatou. Ovšem Bůh má možnost toto spojitost také přerušit. Tím, že někdo jiný, zastupující vztáhne negativní energii hříchu na sebe, nechá ji na sobě vybít, jsou hříšníci osvobozeni od trestu. Skrze násilný výkon na jednom je zabráněno násilí na mnohých, smrt jednoho – oběti, obětního beránka – funguje takřka jako „hromosvod“: „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ (Iz 53,4–5) 

4. Kritika biblických textů
Při všech pokusech vžít se do mnohonásobných svědectví o násilí v Bohu a rozumět mu také pozitivně zůstává jistá hranice. Kde z násilného Božího jednání v jeho tajemnostech, které opravdu nejsou pochopitelné, má být učiněn přímý a bezprostřední model pro násilné jednání lidské, tam musí následovat teologická námitka. Když je například vyzýváno k násilí proti cizincům nebo když mnohé texty mluví o „etnickém čištění“ (obzvláště 5. kniha Mojžíšova, Jozue a Soudců), kde mají být z náboženských představ bezprostředně legitimovány nebo odvozovány politické zločiny, tam zůstává nutná teologická věcná kritika. Násilí v Bohu má svoje vlastní zákonitosti, je reakcí na porušování práv lidských. Kde jsou porušována lidská práva, tam je nutný protest i proti biblickým textům! Exegeze je věda otevřených výsledků, které v žádném případě nejsou závislé na textech a nemusí jim dávat za pravdu. Ovšem pro tuto kritiku lidských násilných excesů není potřeba žádná vnější perspektiva, žádný jiný Bůh, žádné nové náboženství, Starý zákon se může a má se kritizovat samotným Starým zákonem. Neboť v hebrejské bibli se nachází (velmi) početné hlasy, které nabádají zřeknout se statusu násilí a např. vystupují na zvláštní ochranu cizinců (Lv 19,34); v jus talionis (Ex 21,23f; Lv 24,11n; Dt 19,20n) je požadavek ovládání touhy po pomstě nebo ideál vštěpovaný mudrci, jako např. v Př 16,32: „Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.“ 
Kde se mluví o násilí v Bohu, jako například u předexilních proroků soudu nebo v apokalyptice, tam je často zřetelné, že Bůh sám tohoto násilí lituje. Ale s realitou násilí – i v Bohu! – nemůžeme být hotovi tím, že si „ukutíme“ nějaký nenásilný svět nebo nějakého nenásilného Boha, který s Bohem Bible nebude mít nic do činění. Náboženské fantazie se musí korigovat realitou biblického kánonu. Paušální odsouzení násilí je proto, biblicky viděno, problematické; spíše je na místě otázka po kritériích násilí legitimního.

5. „Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“ (Iz 45,7) – tajemná dialektika v Bohu
Krátce shrnuji: Kritické promýšlení starozákonního a novozákonního svědectví vede k nutnosti muset se vypořádat s těžkými představami – násilí, které Bůh na všech lidech vykonává, dostává mnohonásobné významy. Musí se diferencovat: 
- násilí v Bohu nás činí v pohledu na člověka pokornými; objasňuje, jak žalostné a hodné soudu je to všechno, co člověk přivodil sobě a světu (lítost);
- násilí v Bohu je výrazem senzibilní Boží spravedlnosti, která je právem rozzuřena kvůli zlu, které lidé na světě způsobili (soud);
- násilí v Bohu má jako zrcadlově odvrácenou stranu posílení odpovědnosti člověka (hněv);
- násilí v Bohu zastupuje jeho svět měnící dynamiku: Bůh činí něco; není spokojen se situací, která je (válka);
- násilí v Bohu otvírá perspektivu naděje pro chudé a dává návod, jak se empaticky vžít do perspektivy oběti zločinu. Násilí v Bohu implikuje také Boží pokus ohraničit násilí jeho monopolizací (pomsta);
- násilí v Bohu je součást cesty ke svatosti (oběť). 
Dialektika bývá mnohokrát haněna jako „kouzelnický trik“ teologů, kteří nedokážou prostředky normálního rozumu naplnit úkol teologie, totiž o Bohu mluvit. Při uvažování o Bohu a násilí přicházím ale stále znovu k tomu, že se Božímu mystériu nemůžeme přiblížit exegeticky jinak než dialekticky. Bůh zůstává ve svém jednání, plném napětí, tajemstvím světa. Bůh je láska a Bůh je hněv. Bůh je shovívavost a Bůh je odplata, Bůh je odpuštění a Bůh je trest. Paradigmaticky se můžeme učit na knize Ozeáš: Někdy zde přeskakuje z verše na verš (někdy dokonce uvnitř jednoho verše) vyjádřený „pocit“ Boha od lásky k zavržení, od myšlenek pokoje k plánům války, od pomsty k odpuštění. Tato podivuhodná divoká „teo-patie“ (Boží pocitovost) vyráží modernímu čtenáři dech. Bůh není nějaké bez-pocitové Něco, žádná osoba, která zná jen jednu pocitovou polohu, nýbrž nanejvýš sensibilní a v pohledu na nevěrnického člověka často bezradný a trpící milenec. 
Toto trvalé napětí v Bohu znázorňuje nanejvýš diferencovaný živoucí Boží obraz. Bůh je v sobě plný rozdílných vlastností. A deus absconditus (Bůh skrytý) se v Bibli stává deus revelatus (Bohem zjeveným). Z hlediska dějin náboženství za tím stojí komplexní proces: Pozvolná integrace funkcí mnoha bohů do Boha jediného. Co bylo kdysi rozštěpeno na množství božstev, je nyní sloučeno do Boha jednoho. JHVH postupně vyrostl v celý pantheon. Toto interní pluralizování Božího obrazu můžeme interpretovat jako předstupně trinitárního myšlení ve Starém zákoně. Ale tento růst v Božích vlastnostech a kompetencích je v textech zachycen jako zjevně nevyhnutelný element pravého Božího obrazu. Násilí v Bohu každopádně učí, abychom žili v Bohu s pluralitou. Nikdo si nemá myslet, že bychom měli co činit s nějakým neškodným Bohem. Starý zákon vykresluje odstínově bohatého Boha, který tváří tvář lidské nepravosti může litovat i svého spásného jednání a vykonat krutý soud. Kdo jen říká: „Hospodin… viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení“ (Ex 34,7), nevystihuje Boží podstatu. Kdo jen říká: „Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný“ (Ex 34,6), míjí rovněž Boží bytí. Jen kdo obě strany Boží podstaty myslí společně (jako Ex 34,6.7 citovaný na mnoha místech Bible), kdo s oběma Božími stranami vážně počítá, usiluje o přiměřenou teologii. „Teprve když je přijato v ideji Boha a ve zbožnosti toto násilné – hrozný Boží tlak a úzkostná bázeň, když spravedlivý a milostivý Bůh je zároveň strašný a hrozný, stojíme před hloubkou Božství a na stupních k vrcholu víry.“ (Volz Paul: Das Dämonische in Jahwe. Tübingen 1924, s. 40)
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