Sfintii
, Împãrati,
Constantin si, Elena
Printre sfinţii care împodobesc calendarul creştin se află şi
Sfinţii Împăraţi şi întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa,
Elena. De numele lor se leagă înflorirea Creştinismului într-o
perioadă de mari persecuţii îndreptate împotriva creştinilor.
Cum s-a întâmplat acest lucru în condiţiile în care el era păgân?
Dumnezeu a rânduit în chip minunat convertirea lui la creştinism.
Hotărât să elibereze Roma de sub tirania păgânului Maxenţiu,
Constantin a pornit din Britania, ce era o provincie a Imperiului
Roman, cu oaste înspre Roma. Îngrijorat de bătălia pe care avea să o
poarte cu rivalul său, împăratul Constantin şi oastea lui văd pe cer o
cruce luminoasă cu inscripţia “Prin acest semn vei învinge”. Cei mai
mulţi dintre ostaşi s-au înfricoşat, pentru că pe acea vreme semnul
crucii era semn de ocară şi pedeapsă, şi se temeau de înfrângere. În
noaptea ce a urmat, Dumnezeu i S-a arătat în vis lui Constantin,
îndemnându-l să însemneze steagul de luptă cu semnul Sfintei
Cruci, la fel armele şi îmbrăcămintea ostaşilor. Astfel, deşi era în
inferioritate numerică faţă de Maxenţiu, Constantin a câştigat lupta.
Ca mulţumire pentru victorie şi pentru amintirea urmaşilor,
împăratul Constantin a ridicat o Cruce în mijlocul cetăţii Romei pe
care a scris “Prin acest semn mântuitor, cetatea aceasta s-a eliberat
de sub jugul tiranului”.
Devenind împărat peste întreg Imperiul Roman, politica sa în
privinţa creştinilor se schimbă radical şi, prin Edictul de la Milan din
anul 313, se oferă libertate religioasă creştinilor. Astfel, creştinii
sunt eliberaţi din temniţe, iar cei ce se ascundeau de frica morţii s-au
întors la casele lor. Dar faptele lui nu se opresc aici: stabileşte ziua de
Duminică ca zi de odihnă pentru întreg imperiul; permite numirea
creştinilor în funcţii înalte; acordă sume importante de bani pentru
a se construi biserici; scuteşte Bisericile de dări; opreşte prin lege
pedepsele sângeroase şi crude asupra creştinilor şi sacrificiile
păgâne; convoacă primul Sinod Ecumenic din 325 de la Niceea,
pentru combaterea unor erezii apărute în sânul Bisericii Creştine.
Trebuie amintit faptul că a mutat capitala de la Roma la
Constantinopol, unde a ridicat importante Biserici creştine.
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Prin dragostea şi râvna Sfintei Elena, mama sa, în anul 324 se
descoperă Crucea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit.
Acest eveniment este prăznuit pe 14 septembrie, la sărbătoarea
Înălţării Sfintei Cruci. Datorită ei, s-au înălţat la Locurile Sfinte şi în
alte locuri multe lăcaşuri de cult.
Împăratul Constantin a fost primul împărat creştin şi a primit
numele “cel Mare” pentru faptele sale măreţe. Biserica l-a aşezat în
rândul sfinţilor, împreună cu mama sa, şi i-au numit “întocmai cu
Apostolii” sau “împăraţii creştinătăţii”. Ei sunt prăznuiţi în fiecare
an la 21 mai.
Gemănaru Laura Maria, cl. a VIII-a, Gura Humorului

Sfin\ii ]mpåra|i Constantin Íi Elena

ŞStiati
, , cãă...?
Sfântul Constantin cel Mare
a convocat Primul Sinod
Ecumenic de la Niceea din
anul 325, unde 318 sfinţi
episcopi din întreaga lume
c re ş t i n ă au c om b ă t ut
rătăcirea lui Arie şi au
alcătuit primele 7 articole
din mărturisirea de credinţă
ortodoxă, Crezul.
A construit un nou oraş
Constantinopol, inaugurat
în anul 330, care a fost
capitala Imperiului Bizantin
pentru mai bine de un
mileniu. În 1453 oraşul a fost
cucerit de turci şi este actuala
capitală a Turciei, Istanbul.
Prin evlavia şi credinţa
Sfintei Elena au fost zidite:
Biserica Sfântului Mormânt
din Ierusalim, Biserica din
Betleem ridicată pe locul
Naşterii Mântuitorului,
Biserica din Nazaret şi alte
sfinte locaşuri.
9

