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Jednorodená a jediná Božia múdrosť je tvorkyňou a pôvodkyňou všetkého. Veď hovorí: „Všetko
si múdro urobil“ a: „Zem je plná tvojho stvorenstva.“ Aby však stvorené veci nielen jestvovali,
ale aj dobre jestvovali, zapáčilo sa Bohu priblížiť sa svojou Múdrosťou k stvoreným veciam a
vtlačiť všetkým spolu i jednotlivo čosi z podoby a krásy svojho obrazu. Tak sa malo jasne
ukázať, že stvorené veci sú vystrojené múdrosťou a že sú dielami hodnými Boha.

Lebo ako je naše slovo obrazom Slova, ktoré je Božím Synom, tak je aj stvorená múdrosť v nás
obrazom toho istého Slova, ktoré je samou Múdrosťou. V nej máme mohutnosť poznávať a
chápať a stávame sa schopnými vnímať stvoriteľskú Múdrosť, cez ktorú môžeme poznať aj jej
Otca. Lebo hovorí: „Kto má Syna, má aj Otca“ a: „Kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma
poslal.“ Keďže je teda v nás a vo všetkom stvorená podoba takejto Múdrosti, pravá a
stvoriteľská Múdrosť si plným právom osvojuje to, čo je vlastné jej podobe, a hovorí: „Pán ma
stvoril do svojich diel.“

Ale „keď svet v Božej múdrosti“, ako sme ju tu vysvetlili, „nepoznal svojou múdrosťou Boha,
zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania“. A Boh už ani nechcel, aby ho
ľudia poznávali ako v minulých časoch iba prostredníctvom obrazu a tône múdrosti, čo je v
stvorených veciach. Preto sa rozhodol, že si sama pravá Múdrosť vezme telo, stane sa
človekom a podstúpi smrť na kríži, aby vierou v neho mohli byť odteraz spasení všetci veriaci.

Je to teda sama Božia Múdrosť, ktorá najprv prostredníctvom svojho obrazu vtlačeného v
stvorených veciach (preto sa hovorí, že je stvorená) dávala poznať aj samu seba a cez seba aj
svojho Otca. No potom sa ona sama, ktorá je aj Slovom, stala telom, ako hovorí Ján, zničila
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smrť a oslobodila naše pokolenie a oveľa jasnejšie zjavila aj seba a cez seba Otca. Preto
hovorí: „Daj, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“

A tak je celá zem naplnená jej poznaním. Lebo jedno je poznanie Otca cez Syna a Syna z Otca.
Veď Otec má radosť zo Syna a tou istou radosťou oplýva aj Syn v Otcovi, podľa tohto výroku:
„To som bola ja, v ktorej sa kochal, a deň čo deň som nachádzala potešenie pred jeho tvárou.“

Z rečí svätého biskupa Atanáza Proti ariánom
(Oratio 2, 78, 81-82: PG 26, 311. 319)
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