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1.
Sfinților Împărați Con-
stantin și Elena,
După Dumnezeu și Maica 
Domnului,
Voi sunteți nădejdea 
noastră și folositorii 
noștri,
Voi ne sunteți nouă bucu-
rie în vremea necazului,
Voi ne ocrotiți în nevoi și 
ne ajutați.
Voi sfintelor mănăstiri și 
biserici le sunteți păzitori,
Pentru aceasta cădem 
înaintea voastră cu la-
crimi,
Rugându-vă să nu 
încetați a ne ajuta nouă, 
neputincioșilor,
Ci mijlociți la Dumnezeu
Și la Preacurata Lui Mai-
că și Pururea Fecioară 
Maria,
Ca și pe noi să ne pă-
zească fără prihană
Și pe toți să ne întăreas-
că în credință,
Până la sfârșitul vieții,
Spre mântuirea sufletelor 
noastre.

Amin!
 

2.
Sfinților Împărați Con-
stantin și Elena,
Cei ce sunteți mai cinstiți 
decât toți împărații,
Aleșii lui Dumnezeu, că-
zând înaintea voastră,
Cu lacrimi vă rugăm,
Dați-ne mângâiere și no-
uă celor ce suntem în ne-
cazuri,
Voi sunteți mijlocitori 
Sfintei Treimi
Și puteți să ne ajutați no-
uă. 
Auziți-ne și pe noi acum,
Alungați de la noi 

 necazurile și nevoile ce 
vin asupra noastră,
În această vremelni-
că viață și vindecați 
neputințele noastre,
Tămăduiți bolile noastre,
Potoliți răutatea noastră,
Izgoniți pe vrăjmașii 
noștri văzuți și nevăzuți. 
Dați-ne nouă ca în pace 
și în liniște să trăim,
Ajutați-ne nouă cu sfinte-
le voastre rugăciuni.
Pentru mântuirea suflete-
lor noastre,
Faceți milă cu noi acum,
Când cu frică și cu 
umilință zicem către voi 
așa:
Bucurați-vă părinții, 
creștinilor.

Amin!

3.
Voi Sfinților Constantin și 
Elena,
Luminați-ne sufletul și 
inima prin credință,
Și ne înzestrați cu iertare, 
rugăciune,
Bunătate, sănătate, 
frumusețe, iubire de 
aproape,
Dragoste în toate, viață 
frumoasă,
Pace nouă și celor dragi,
Rudelor, familiei și prie-
tenilor.
Ne rugăm pentru suflete-
le noastre,
Prin voi, Sfinților Con-
stantin și Elena,
Apropiați-ne de Dumne-
zeu,
De Sfântul Fiu al Său, Ii-
sus Hristos,
Și de Preasfânta și Prea-
curata Fecioară Maria,
Prin credință.

Amin!

Creștinismul es-
te strâns legat de nume-
le Sfinților Constantin și 
Elena. Ei au fost cei ca-
re au stabilit creștinismul 
au făcut posibilă înceta-
rea persecuțiilor împotriva 
celor ce respectau cuvân-
tul Domnului și au dus mai 
departe crezul în divinita-
te. Și, mai ales, în Sfân-
ta Treime. De generații 
întregi, cei doi sfinți ne 
amintesc de taina și pu-
terea Sfintei Cruci, simbo-
lul central al religiei noas-
tre creștine. Ei au îndem-
nat la curățenia sufletului 
și la lepădarea de lucru-
rile necinstite, desfrâna-
te, pierzătoare și proas-
te. Datorită bunei cin-
stiri, urmând voinței ce-
lei dumnezeiești, au ajuns 
să fie considerați Pri-
mii Împărați ai creștinilor. 
Vom vedea, în cele ce ur-
mează, povestea impre-
sionantă a vieții plină de 
har, smerenie și dragoste 
dumnezeiască a Sfinților 
Constantin și Elena. Scrie-
rile bisericești ne ajută să 
observăm chipul adevărat 
al întregii vieți omenești și 
creștinești a celor doi. 

Sfântul Constantin 
a fixat data 
Paștelui…    

Sfântul Constantin s-a 
născut în jurul anului 274 
în Naissus, teritoriu ce 
aparține astăzi Serbiei. El 
a fost fiul prea iubit al He-
lenei și al lui Constanțius, 
buni creștini, care i-au in-
suflat spiritul creștinesc. 
Constantin a devenit su-
veran al Imperiului Ro-
man după ce i-a înfrânt în 
luptă pe Maxențiu și Lici-
nius, aducând spre dreap-
ta credință milioane de oa-
meni. Avem însă și măr-
turii ce ne arată adevăra-
ta minune la care acesta 
a fost părtaș în vremea di-
naintea suveranității sa-
le.  În ajunul luptei cu Ma-
xențiu, Constantin a vă-
zut pe cer, ziua în amiaza 

mare, o cruce luminoasă 
deasupra soarelui pe ca-
re scria: “prin acest semn 
vei birui”. Noaptea, Mântu-
itorul Iisus Hristos i-a apă-
rut în vis cerându-i să pu-
nă semnul Sfintei Cruci pe 
steagurile soldaților. Înde-
plinind porunca primită de 
la Dumnezeu Fiul, a biru-
it în lupta cu Maxențiu. În-
să, realizarea cea mai ma-
re a Sfântului Constantin 
este Edictul de la Milano, 
din anul 313, când datorită 
lui creștinismul a fost recu-
noscut de întreg Imperiul 
Roman. Ulterior, scutește 
bisericile de plata taxe-
lor și impozitelor, acordă 
lăcașelor de cult dreptul de 
a primi donații și le oferă 
episcopilor posibilitatea de 
a-i judeca pe cei ce nu ac-
ceptau să fie judecați du-
pă legile statului. Tot el a 
înlăturat pedepsele contra-
re spiritului creștinesc cum 
ar fi răstignirea, arderea 
cu fierul roșu, zdrobirea pi-
cioarelor etc. Constantin a 
fost primul care a convocat 
un Sinod ecumenic, cel de 
la Niceea în anul 325, unde 

a fost adoptată formula că 
Fiul lui Dumnezeu este de 
o ființă cu Tatăl. Tot atunci 
a fost fixată data Sfinte-
lor Paște (prima dumini-
că după lună plină, după 
echinocțiul de primăvară), 
a fost formulat Crezul, sim-
bolul credinței rostit la fie-
care sărbătoare și în toa-
te rânduielile bisericești. În 
acele vremuri s-au dat și 
20 de canoane care stabi-
lesc disciplina bisericească. 
Sfântul Constantin a murit 
în anul 337 la Nicomidia, la 
scurt timp după ce a fost 
botezat de episcopul Euse-
biu de Nicomidia. 

Iar maica sa, 
Elena, a găsit 
Crucea lui Hristos 

Mama lui Constan-
tin, Flavia Iulia Helena, s-a 
născut în Bitinia, o provin-

cie romană. Datorită ei, 
creștinii de pretutindeni își 
bucură astăzi și mintea, și 
sufletul. Cu smerenia, as-
cultarea și puterea ei de 
mijlocire și ocrotire, a fă-
cut ca numele Domnului 
să fie chemat atât de des 
în vremurile noastre. Împă-
răteasa Elena a fost întot-
deauna alături de fiul său, 
ajutându-l să protejeze 
creștinismul. Ea a văzut lo-
curile sfinte despre care se 
vorbește în Evanghelie. Tot 
ea a descoperit, pe dealul 
Golgotei, Crucea Sfântă pe 
care a fost răstignit Mântu-
itorul nostru Iisus Hristos. 
Și, tot evlavioasa și dreap-
ta Elena a zidit Biserica de 
la Mormântul Sfânt, Biseri-
ca de la Bethleem, pe cea 
din Nazareth și multe alte 
așezăminte sfinte. S-a stins 
din viață la vârsta de 65 de 
ani, pe 21 mai, în anul 337.

Joi îi prăznuim pe Sfinții Împărați Constantin și Elena 

Joi, pe 21 mai, bisericile 
își primesc credincioșii 
la unul dintre cele 
mai mari praznice, cel 
al Sfinților Împărați 
Constantin și Elena. 
Cu precauțiile de 
rigoare, oamenii se 
vor putea ruga în 
tihnă sfinților care au 
adus recunoașterea 
creștinismului în lume, 
l-au protejat și l-au 
dus mai departe peste 
generații. 

la mulţi ani 
tuturor sărbătoriţilor zilei!  

Pagini realizate de  ionela ChirCu

Cu iubirea și milostenia lor, Sfinții Constantin și 
Elena sunt grabnic ajutători ai celor ce trăiesc 
cu dreaptă credință. La nevoie, ei vin în sprijinul 
tuturor creștinilor greu încercați care-i cinstesc 
și le adresează rugăciuni din adâncul inimii. Iată, 
câteva rugăciuni care, prin puterea acestor sfinți, 
aduc ajutor în cele mai dificile momente din viață 
și asigură ocrotire în caz de boală, singurătate și 
neputință!

Rugăciunile către Sf. 
Constantin și Elena, 
nădejdea bolnavilor 
și a celor împovărați 
de griji și nevoi

Jurnalul de Ilfov urează un sincer și călduros  
“La mulți ani!”, sănătate și bucurii, tuturor celor 

ce-și sărbătoresc onomastica  
de Sfinții Împărați Constantin și Elena!


