Boh je otcom vesmíru
Podľa Voltaire biblia vykresľuje boha ako tyrana, ktorého môže viac-menej
nenávidieť. Vari žil kedy taký krutý netvor ako boh z Písma? Veď iba krutosťou
možno vysvetliť boha, ktorý pri všetkej svojej moci stvoril človeka so záľubou
v istých pôžitkoch, v pôžitkoch, ktoré mu zároveň odopiera, očividne len preto, aby
mal právo trápiť tohto svojho tvora nielen za živa, ale aj po smrti a na veky vekov.
Vy židia ste ukuli najťažšie putá, aké kedy opantali človeka. Áno tú vašu bibliu. Len
si predstavte, koľko ľudí kresťania exkomunikovali, mučili, upálili len preto, aby
prinútili nás, nežidov, veriť vašim prekliatym židovským poverám, hoci súčasne
vám – rodeným židom – odopierali právo pridržiavať sa jedine nich.
Voltaire takto viní židovskú bibliu, ktorú nenapísali kresťania, ale prostredníctvom
ktorej kresťania poldruha tisícročia gniavili a zotročovali ľudstvo. Otvorene a bez
zábran bral útokom na posvätné klamstvá. Mieril tým na všetky svetové
náboženstva.
A len čo nás tyranský boh stvoril, oľutoval svoj babrácky čin. Prikázal vodstvám,
aby sa zdvihli a zatopili ničomníka, ktorého stvoril na svoj obraz.
Voltaire ďalej uvažuje takto: Keď boh vykynožil pôvodného človeka, iste vytvorí
lepšie ľudstvo. Kdeže! Vysvitne, že nové pokolenie je z toho istého plemena
zbojníkov, tyranov a otrokov. Ba ešte oveľa horšie ako tá prvá čvarga! Teraz sa
vynára otázka, akú strašnú pliagu uvrhne boh na nových nepodarkov, aby ich
vykynožil? Nedajme sa pomýliť! Boh utopil zlých rodičov, ale kvôli zlým deťom
zostúpi na zem sám, aby pre nich zomrel na kríži.
Voltaire tvrdí, že iste budeme všetci spasení, keď sa sám boh odhodlal zomrieť pre
našu záchranu. Isto sme už unikli pazúrom diabla. Veď boh všetko môže. Najmä ak
obetoval svoj život za nás všetkých. Kdeže, znova nie! Veru boh zomrel na kríži
nadarmo. A veru to bola očividne zbytočná obeť. Poobzerajme sa dookola
a presvedčíme sa aj sami, aké krajiny a ľudnaté národy nepoznajú Krista, pritom sa
od človeka žiada, aby veril pravý opak, že Ježiš spasil svet. A aký trest postihne
človeka, ktorý neverí vlastným očiam? Večný pekelný oheň!
A len čo boh došiel na nebesia, zanevrel na ľudstvo. Trestá nás aj naďalej – iste aj
právom - a nielen to, trestá nás aj za prvopočiatočný hriech, v ktorom prsty
nemáme. Boh v slepom hneve trestá aj tých, ktorí tento príbeh nepoznajú a vyžaduje
poslušnosť od stoviek národov zahalených do závoja absolútnej neznalosti jeho
zákona. Pritom to nie je ich vina! Predsa sú odsúdení – nevedomí, a takých ich
stvoril on sám!
Nie je možno tvrdiť dokonca ani to, že medzi tými, ktorí spoznali svetlo, panuje na
boží zákon zhoda. Veď vytvorili si sekty, medzi ktorými existuje nenávisť
a navzájom sa vraždia. Pritom každá z nich sa považuje byť predurčená, aby jej
členovia mali výsadné postavenie v nebi a tí ostatní pôjdu do pekla!
Voltaire takú predstavu boha zavrhuje ako nedôstojnú. Kladie si otázku, či samotní
ľudia nehanobia boha, keď mu pripisujú také nerozumné skutky a zločiny?
Jeho vzťah k bohu dal by sa vyjadriť takýmto zhodnotením: bože vypočuj moju
bolestnú úprimnosť. Ak nie som kresťan, tak iba preto, aby som ťa ešte viac ľúbil.

