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Atanasie s-a nevoit mult împotriva lui Arie, împreună cu soborul sfinţilor părinţi, 
care a blestemat pe Arie şi l-a osîndit. 

Însă meşteşugăreţul acela de eretic, deşi a fost biruit şi a fost abia viu, dar nici aşa 
din răutate n-a încetat; căci prin ucenici şi prin cei de un gînd cu el îşi vărsa 
veninul eresurilor sale pretutindeni; căci avînd mulţi mijlocitori pentru sine la 
împărat şi, mai ales pe Eusebiu, episcopul Nicomidiei, cu alţi episcopi de acelaşi 
eres, prin aceştia îşi mijlocea milă la marele Constantin, ca adică să fie iertat de 
surghiun şi să se întoarcă în Alexandria. Pentru că Eusebiu încredinţa pe împărat, 
cu înşelăciune, cum că Arie nu are nici o învăţătură potrivnică, nici nu 
propovăduieşte ceva neunit cu Biserica, ci spunea că din zavistie răbda nevoi de 
la episcopi şi cum că cearta este numai pentru cuvintele cele scolastice, iar nu 
pentru credinţă. 

[...] 

Acest rău eretic a ajuns să tulbure de obşte Biserica din Alexandria. Greu lucru era 
acela şi dureros drept-credincioşilor, iar mai ales Sfîntului Atanasie, ca unui 
înarmat ostaş al lui Hristos şi apărător tare al învăţăturilor celor drepte ale bunei 
credinţe, căci acesta, şi cu limba cea de Dumnezeu înţelepţită şi cu mîna cea bine 
scriitoare, gonea lupul acela, prin scrisorile sale şi prin propovăduire, văzînd 
răutatea lui; apoi îndemna pe Preasfinţitul său arhiepiscop Alexandru ca să scrie 
la împăratul, arătînd că slăbiciunea împăratului este pricinuitoare basmelor 
eretice, fiindcă crede pe Arie, cel ce s-a lepădat de dreapta credinţă şi chiar de 
Dumnezeu; deci, uitînd împăratul că Arie este lepădat de toţi sfinţii părinţi, îl 
primeşte şi îl lasă ca să tulbure învăţăturile părinţilor cele neclătinate. 

[...] 

Atunci împăratul, fiind îndemnat de Eusebiu ereticul, a scris către dînşii cuvinte 
mai aspre, îngrozindu-i prin scoaterea din cinstea lor, de nu vor tăcea. Însă 
aceasta a făcut-o dreptcredinciosul şi bunul împărat nu slujind mîniei, nici pe 
arieni iubind, ci avînd rîvnă, deşi nu după judecată, că adică bisericile să fie fără 
dezbinare, cu dreaptă inimă iubind pacea acolo unde nicidecum nu se putea să 
fie pace; căci cum putea fi erezia cu dreapta credinţă la un loc? 

[...] 
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Preasfinţitul Atanasie nu primea la împărtăşire bisericească pe Arie cel fără de 
lege, deşi avea scrisori împărăteşti ca să fie primit. 

[...] 

Pe Arie, luptătorul de Dumnezeu, l-au primit la împărtăşirea bisericească, aceia 
care numai cu limba se numeau dreptcredincioşi, iar la soborul care a fost în 
Niceea, cu prefacere au iscălit că primesc cuvintele “de-o fiinţă”. 

Dar cei ce ţineau credinţa cea dreaptă cu inima şi cu gura, aceia luînd aminte la 
cuvintele şi povestirile lui Arie şi cu dinadinsul pe acelea judecîndu-le, au 
cunoscut înşelăciunea care se tăinuia sub ascunderea cuvintelor celor multe şi 
vînînd pe acela, ca pe o vulpe, l-au văzut ca pe un vrăjmaş al adevărului.  

[...] 

Această veste a adus multă frică soborului, pentru că se temeau învrăjbitorii, care 
făcuseră judecată nedreaptă, ca să nu se vădească nedreptatea lor; de aceea cei 
mai mulţi s-au dus la locul lor. 

[...] 

Și, sfătuindu-se împreună, alte clevetiri au alcătuit asupra lui Atanasie, 
netemîndu-se de Dumnezeu, nici cruţînd pe bărbatul cel nevinovat, ci o dorire 
avînd, să acopere adevărul cu minciuna, precum zice dumnezeiescul Isaia: 
Zămislesc osteneală şi nasc fărădelege, cei ce şi-au pus nădejdea lor în minciună. 
Deci, aceia au zis:” Să ne acoperim cu minciuna”. Acea sîrguinţă aveau acei 
eretici fărădelege, adică să dea jos pe fericitul Atanasie de pe scaunul său, ca mai 
mare putere să aibă asupra credincioşilor. 

[...] 

Iar urîciunea potrivnicilor prea înrăutăţită nu se alina, ci ei nu se săturau de 
mincinoase clevetiri asupra lui Atanasie, adăugînd mai multă răutate şi 
minciună; căci au momit ticăloşii eretici pe o femeie fără ruşine, ca să zică despre 
Atanasie cum că el, găzduind la dînsa, a silit-o şi a făcut fărădelege. 

[...] 

Iar poporul cel plin de amăgire arienească (!!), văzînd pe episcopi şi pe judecători 
ieşind cu mîhnire, a înconjurat pe Atanasie, dosădindu-l cu cuvinte aspre; 
numindu-l vrăjitor şi fermecător mincinos şi multe alte cuvinte scoţînd asupra 
lui şi ocărîndu-l şi mîinile ridicîndu-le ca să-l sfîşie şi să-l ucidă. 
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[...] 

Drept aceea, sfîntul a fugit, iar judecătorii cei nedrepţi în altă zi adunîndu-se iar 
fără Arhelau, omul cel împărătesc, au judecat pe dreptul Atanasie, ca pe un 
desfrînat, vrăjitor şi fermecător. Şi scriind pricinile osîndirii acestuia, le-au 
împrăştiat pretutindeni, închizînd cetăţile şi bisericile prin toate părţile 

[...] 

Constanţiu împăratul, după moartea fratelui său, împăratul Constans, biruind pe 
Magnenţiu, stăpînea Răsăritul şi Apusul; şi precum în Răsărit aşa şi în Apus 
răspîndea erezia arienească, silind pe episcopii apuseni, în toate chipurile, pe 
unii cu frica, iar pe alţii cu îmbunări, cu daruri şi cu alte înşelăciuni, spre a se 
învoi cu erezia lui Arie şi să fie părtaşi la credinţa lor cea rea.  

[...] 

Deci, cînd acel război, care prigonea şi surpa Biserica lui Hristos pretutindeni, a 
venit în Alexandria şi cu porunca eparhului voiau să prindă pe Sfîntul Atanasie, 
fericitul acesta a ieşit în taină din cetate şi ascunzîndu-se într-un mormînt, 4 
luni a şezut acolo, neştiind nimeni despre dînsul. 

[...] 

Astfel bătrînul Atanasie, bătrînul ostaş al lui Hristos, după ostenelile cele lungi şi 
după nevoinţele cele multe pentru dreapta credinţă şi după atîtea izgoniri, acum 
vieţuind puţină vreme în linişte şi pace pe scaunul său, s-a odihnit întru Domnul 
şi s-a dus către părinţii săi, către patriarhi, către prooroci, către apostoli, către 
mucenici şi către mărturisitori; căci s-a nevoit ca ei pe pămînt. 

El a fost episcop 46 de ani şi a lăsat după sine moştenitor al scaunului pe fericitul 
Petru, prietenul său şi părtaşul tuturor primejdiilor sale. Iar el s-a dus ca să ia 
luminatele cununi şi negrăitele răsplătiri ale bunătăţilor de la Hristos, Domnul 
său, Căruia împre-ună cu Tatăl şi cu Sfîntul Duh, se cuvine slavă şi stăpînire şi 
cinste şi închinăciune, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

 

Din "Vieţile Sfinţilor" apărute între anii 1991 şi 1998 la Editura Episcopiei 

Romanului şi Huşilor 
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