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Într-o lume a persecuțiilor asupra creștinilor și a blamării lui Hristos prin orice mijloace, Sfântul 
Împărat Constantin cel Mare a fost cel care și-a asumat credința fără să se rușineze și ducând-o 
mai departe, a făcut din credința în Hristos o virtute pentru mediul social în care a trăit. 
Cunoaștem că Sfântul Constantin cel Mare a dat edictul de la Milan prin care a fost dată libertate 
creștinilor, dar activitatea lui de binefacere, nu doar pentru creștini, dar pentru toți cetățenii 
imperiului, depășește cu mult acest gest. 
 
Modul lui de a conduce a făcut ca, privind acum, după 1700 de ani, să înțelegem că nu 
personalitatea lui, deși remarcabilă, a adus o pace și o stabilitate, atât în stat, cât și în Biserică, prin 
credința lui și a mamei sale, Sfânta Elena. Prin viața și prin activitatea lor, lumea a fost 
binecuvântată prin îndemnuri personale, dar mai cu seamă legislative de a ajuta pe cei în nevoi, de 
a apăra copiii și familia, atât a cetățenilor, cât și a sclavilor. Iar pentru aceștia din urmă, Sfântul 
Constantin a îndemnat la eliberarea lor, urmând Îndemnul Sfântului Apostol Pavel în Epistola 
către Filimon: „căci robul, care a fost chemat în Domnul, este un liberat al Domnului. Tot aşa cel 
chemat liber este rob al lui Hristos” (1 Corinteni 7, 22). 
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De aceea sunt numiți „întocmai cu Apostolii”, pentru că au dus facerea de bine potrivit credinței 
lui Hristos, după posibilitățile vremii, până la marginile imperiului și dincolo de acesta, în duh de 
pace și libertate de alegere, respectând chipul lui Dumnezeu în om din orice semen. Sfinții 
Împărați s-au dedicat cu toată inima înnobilării vieții omenești prin Hristos, după cum 
mărturisește Sfântul Constantin: „de aceea eu ţi-am oferit sufletul meu curat, cu dragoste şi frică, 
pentru că te iubesc cu adevărat şi cinstesc puterea Ta, pentru că Mi-ai arătat prin semne şi Mi-ai 
întărit credinţa”. 
 
Vom urmări în căutările noastre sintezele realizate de mai mulți profesori universitari în cadrul 
unei colecții de studii realizate în anul omagial 2013, an dedicat Sfinților Împărați Constantin și 
Elena:  
Sfinții Împărați Constantin și Elena, promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii, Editura 
Cuvântul Vieții, București 2013. 
 
 
 

 
 
Perioada persecuțiilor de dinaintea venirii pe tron a Sfântului Constantin cel Mare 
 
Pentru a înțelege ce a însemnat domnia Sfântului Constantin trebuie să știm cum au trăit creștinii 
înainte de venirea lui pe tronul Imperiului Roman.  
Cunoaștem că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost martirizați în persecuția începută de Nero (29 
iunie 67), mai apoi au urmat persecuții mai dure ca a lui Traian (98-117) sau mai temperate cum ar 
fi cea a lui Marcus Aurelius (161- 180), dar și generalizate și dezlănțuite precum cele ale lui Deciu 
(249-251) și Dioclețian (284-305). În aceste perioade, numele de creștin era sinonim cu damnarea 
socială, prin confiscarea averilor, tortura și martiriu.  
 
Printre aceste vremuri tulburi pentru creștini, au existat și împărați binevoitori care nu au extins 
perioada de persecuție, precum Gallienus (260-268), care au dat o perioadă de respiro vieții 
bisericești.  
 
Venirea la tron a Sfântului Constantin cel Mare, pe numele său complet Gaius Flavius Valerius 
Aurelius Constantinus, s-a întâmplat în urma celei mai aprige persecuții sub împărații Galeriu și 
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Dioclețian, în timpul cărora persecutorii s-au dovedit asemenea unor demonizați. După patru 
edicte monstruoase la adresa creștinilor, Galeriu, cel care l-a instigat dintru început și pe 
Dioclețian la prigoană, s-a îmbolnăvit grav astfel încât a început să-i putrezească trupul și să fie 
mâncat de viermi (asemenea lui Irod din timpul Mântuitorului), motiv pentru care s-a îndreptat 
în disperare spre creștini pentru ajutor. Îndemnat, se pare, de Sfântul Constantin, în vremea aceea 
exilat la curtea lui, el cere creștinilor să se roage pentru el în schimbul opririi prigoanei, deși îi 
numește nesupuși zeilor și tradițiilor vechi păgâne în această cerere. După eliberarea acest act 
imperial, Dioclețian moare la scurt timp din cauza bolii, fără să fi implementat acest ordin, nefiind 
trimis consulilor din imperiu decât în parte. 
 
 

 
 
Lupta de la Pons Milvius din 312 – arătarea Sfintei Cruci 
 
Sfântul Constantin cel Mare ajunge în Britannia, unde, după moartea tatălui său, preia conducerea 
armatei acestuia și pleacă spre Roma pentru recunoașterea statutului său de împărat. Pe drum se 
luptă cu pretendenții la tron, care erau afiliați fie lui Dioclețian, fie lui Galeriu, prin alianțe de 
căsătorie. În lupta cu Maxențiu la Pons Milvius, în anul 312, împăratul Constantin are vede o cruce 
mare, strălucitoare, pe cer în plină zi, și mărturisește că Hristos i S-a arătat într-o vedenie 
spunându-i In hoc signo vinces – În acest semn vei învinge. Câștigând bătălia, el încearcă din ce în ce 
mai mult să ajute pe creștini, dând mai multe hotărâri prin care să fie ajutați episcopii și să fie 
restabilite privilegiile comune ale tuturor creștinilor.  
 
 
Edictul de la Mediolanum – Milan azi (312-313) 
 
Aceste măsuri culminează în întâlnirea cu Liciniu la Mediolanum și stabilirea condițiilor pentru 
restabilirea demnității numelui de creștin. Mai mult decât aceasta, dintr-un nume de ocară, 
numele de creștin va deveni unul de cinste, prin aplicarea în politica de conducere a multor 
elemente creștine. Este un edict care redă libertatea de credință oricărui om, fără a fi prigonit 
pentru crezul său.  
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„Prin aceste măsuri se acorda, mai întâi, libertate tuturor religiilor din imperiu sau, mai precis, 
fiecărui cetăţean i se asigura libertatea de a practica religia pe care o socotea potrivit să o aleagă, 
măsură cu adevărat revoluţionară pentru acea perioadă de timp.” (p. 19) 
Trebuie menționat că creștinismul nu devine acum o religie de stat, în detrimentul celorlalte, ci 
devine prilej de libertate de credință pentru toți, astfel încât, să existe o liberate fără precedent a 
credinței pe care omul să o practice după propria convingere și nu după indicațiile conducerii 
statului.  
El nu a continuat politica de autodivinizare a împăraților de dinaintea lui și, deși a purtat numele 
de pontifex maximus, adică întâiul preotul suprem al religiei romanilor, a făcut-o într-o manieră 
temperată, astfel încât să nu fie tributar idolatriei:  
„Împăratul Constantin cel Mare a purtat şi el titlul de pontifex maximus şi a exercitat unele funcţii 
legate de această demnitate, dar niciodată jertfe de sânge, căci avea oroare faţă de vărsarea de 
sânge, exercitând astfel, aşa după cum spune Karl Martin Girardet, numai acţiuni care puteau fi 
acceptate şi din punct de vedere creştin23. Pe de altă parte, Constantin cel Mare nu a fost şi nu a 
exercitat niciodată funcţia de şef al Bisericii, ci, cel mult, pe cea de „episcop pentru cele din afară 
ale Bisericii”, aşa cum s-a definit el însuşi, lăsând episcopilor libertatea şi responsabilitatea de a se 
ocupa de treburile interne ale Bisericii.” (p. 20) 
 

 
 
Sinodul I Ecumenic de la Niceea din 325 
 
Purtând grijă de activitatea Bisericii, Sfântul Constantin convoacă primul sinod ecumenic, adică 
„a toată lumea”, la care sunt invitați toți episcopii, asigurându-li-se transportul cu poșta imperială. 
O erezie venită din Alexandria, a unui preot pe nume Arie, tulbura bisericile în încercarea de a 
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nega dumnezeirea lui Hristos. Pentru aceasta, la acest sinod s-au dezbătut învățăturile și adevărul 
de credință ale Bisericii, ce au fost formulate în primele 5 articole din Crezul pe care îl rostim și 
astăzi la Sfânta Liturghie. Printre cei participanți amintim pe Sfântul Spiridon al Trimitundei, 
Sfântul Nicolae al Mirelor Lichiei, Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Alexandru al Alexandriei, 
precum și doi ierarhi de pe teritoriul actual al țării noastre: Marcu Tomensis, numit Scitanul, și 
Teofil, episcopul goților. 
 
 
Elemente creștine în conducerea imperiului – chipul lui Dumnezeu este în orice om 
 
„Conştient că victoriile au fost obţinute „datorită lui Dumnezeu care poate totul”, Constantin 
declară public supunerea sa faţă de Dumnezeu, textul transformându-se într-o adevărată 
rugăciune: „de aceea eu ţi-am oferit sufletul meu curat, cu dragoste şi frică, pentru că te iubesc cu 
adevărat şi cinstesc puterea Ta, pentru că Mi-ai arătat prin semne şi Mi-ai întărit credinţa”. (p. 35) 
 
Legislația promulgată de Sfântul Constantin cel Mare este foarte vastă și spațiul de aici nu ne 
permite o enumerare cât de cât obiectivă a legilor inedite care au schimbat viața imperiului, 
renunțând la lucruri care doar în ochii unui creștin sunt inumane sau nefirești. Respectul pentru 
om în calitate de chip al lui Dumnezeu este în conducerea Sfântului Constantin începutul a ceea 
ce avem astăzi ca firesc în sisteme de conducere contemporane, astfel că ne bucurăm astăzi de o 
lume care a început atunci, prin credința și binefacerea Sfântului și a maicii sale Elena. 
 
Redăm mai jos câteva dintre legile date care au schimbat lumea, începând cu restabilirea 
demnității creștinilor, considerați până atunci ținte ale răutății omenești: 
„proclamarea duminicii ca zi de odihnă, exceptarea de impozite a Bisericii şi a clericilor, acordarea 
unei puteri judiciare episcopilor şi protejarea familiei. Astfel, creştinii exilaţi au fost rechemaţi, 
cei care au fost condamnaţi la munci grele, în mine sau ateliere publice, au fost eliberaţi, cei privaţi 
de funcţii sau grade le-au reprimit (militarii se puteau reîntoarce în armată sau să-şi ceară dreptul 
de retragere), sclavii au fost eliberaţi, bunurile confiscate au fost restituite, iar în cazul celor 
decedaţi în timpul persecuţiilor, familiile primeau bunurile, cu menţiunea că, în cazul în care nu 
existau moştenitori, acestea erau date Bisericii” (p.  37) 
 
„suprimarea pedepsei cu moartea prin crucificare, interzicerea căsătoriilor nepermise, eliminarea 
legilor cu privire la celibat şi la cei fără copii sau văduvi, prejudiciabile pentru cei care alegeau să 
trăiască în feciorie, eliberarea sclavilor în biserici, audienţa episcopală etc. Există o legătură între 
aceste legi şi îndemnurile Sfântului Apostol Pavel; (p. 42) 
 
„Măsura cea mai umană luată de împărat în privința sclavilor a fost aceea a eliberării lor. Mai întâi, 
printr-un edict din 24 aprilie 314, decretează eliberarea creștinilor care deveniseră sclavi în vremea 
persecuțiilor. Mai apoi, a fost interesat ca stăpânii creștini să poată elibera sclavii în biserici. Două 
edicte stabilesc modalitățile, primul, din 8 iunie 316, autoriza eliberarea sclavilor în biserici, un 
simplu act semnat de către stăpân ținea loc de act oficial sau de martori. Peste cinci ani, la 18 
aprilie 321, un alt edict dădea posibilitatea ca actul de eliberare să fie redactat de înșiși preoții 
bisericilor.” (p. 101) 
 
Sfântul Constantin cel Mare se asigura de binele celor lipsiți, înființând multiple servicii și 
instituții sociale dedicate văduvelor, fecioarelor sărace, orfanilor, părinților săraci, străinilor 
nevoiași. Pentru familie și copii se dau legi speciale pentru protejarea instituției familiei și pentru 
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prevenirea infanticidului și a abandonului infantil. Traficul cu copii era aspriu pedepsit, atât în 
ceea ce privea copiii cetățenilor, cât și ai sclavilor. 
 
 
 

 
 
Construirea de biserici la Locurile Sfinte 
 
Sfinții Împărați au construit numeroase biserici în Imperiu, mai ales în locurile care au suferit cel 
mai mult de pe urma persecuțiilor, rugându-se sfinților martiri dimpreună cu credincioșii de 
fiecare dată când avea ocazia, de-a lungul vieții, când revizita aceste comunități. Subliniem aici 
activitatea Sfinților Împărați Constantin și Elena la locurile Sfinte: 
 
„În timpul Sinodului de la Niceea (325), are loc însă o întâlnire a lui Constantin cu mai mulţi 
episcopi, între care şi Macarie al Ierusalimului, împăratul exprimându-şi cu acel prilej îngrijorarea 
faţă de starea locurilor biblice pe care el le numeşte „Locuri Sfinte”. În corespondenţa pe care o are 
cu Macarie, împăratul află despre creştinii din Palestina că se întâlnesc pentru rugăciune pe 
muntele Măslinilor, locul Înălţării Domnului, sau în Ghetsimani, locul arestării Sale, că preferă să 
se boteze în Iordan, dar că mormântul lui Iisus le este inaccesibil. Cercetările făcute după 
întoarcerea lui Macarie la Ierusalim, acesta primind din partea împăratului permisiunea de a 
dărâma Capitoliul şi o statuie a Afroditei, au permis descoperirea mormântului în care a fost aşezat 
Hristos, precum şi a Sfintei Cruci. În aceste condiţii, Constantin cel Mare îi transmite episcopului 
dorinţa de a construi în acest loc o biserică care „să fie cea mai frumoasă” şi clădiri în jurul ei care 
să depăşească prin splendoare celelalte edificii din oraş. Pentru aceasta, autorităţile administrative 
din regiune aveau obligaţia să asigure fondurile necesare, mâna de lucru şi materialele preţioase. 
Călătoria împărătesei Elena este prezentată de către Eusebiu de Cezareea drept un pelerinaj 
motivat de credinţă, dar şi cu scopul inspectării lucrărilor care se desfăşurau din ordinul fiului ei. 
La Ierusalim s-a construit şi o biserică cu 5 nave numită Martyrium, care adăpostea într-una din 
capele Sfânta Cruce. Tot aici, a fost construită şi biserica Învierii, în centrul ei aflându-se 
mormântul Mântuitorului. Ele au fost sfinţite pe data de 13 septembrie 335, de faţă fiind mai mulţi 
episcopi care participau la un sinod ţinut în Tyr, toţi invitaţi de Constantin cel Mare. Au mai fost 
construite din ordinul împăratului alte două biserici: una pe muntele Măslinilor, în amintirea 
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convorbirii lui Iisus cu ucenicii Săi, amintind şi de Înălţarea la Cer, şi alta la Bethleem, întru 
amintirea naşterii Fiului lui Dumnezeu. Aceste locuri au fost alese tocmai pentru a sublinia cele 
trei momente centrale ale creştinismului: naşterea lui Hristos, moartea şi Învierea, precum şi 
Înălţarea Sa la Cer. 
 
Sfânta Împărăteasă Elena era deosebit de discretă, dar prezentă și foarte activă în râvna sa pentru 
credință. Datorită ei s-au construit multe lăcașuri de cult, de îngrijirea cărora s-a ocupa personal, 
mai cu seamă cele de la Locurile Sfinte. Prin grija ei au fost descoperite odoare creștine precum 
Sfânta Cruce, despre care știm că a înviat un om care era dus la mormânt în ziua descoperirii ei. 
Osârdia și smerenia ei sunt redate de istoricul vieții Sfântului Constantin cel Mare, episcopul 
Eusebiu de Cezareea:  
„Osârdia cu care ea exercita lucrările de caritate n-o împiedica să îndeplinească foarte exact 
datoriile pietății sale către Dumnezeu. Ea mergea necontenit la biserici, le împodobea cu felurite 
ornamente și nu trecea cu vederea cea mai mică capelă din orașele mici. Era un lucru minunat să 
o vezi în mijlocul poporului cu o haină simplă și modestă la toate manifestările religiei creștine” 
(p. 186)  
 
 
 
Încheiem printr-o aducere la zi a importanței moștenirii primite de la Sfântul Constantin cel Mare 
a pr. prof. dr. Viorel Ioniță: 
 
„Prin întreaga sa activitate politică, legislativă, socială şi culturală, împăratul Constantin cel Mare 
a reuşit să dea un suflu nou societăţii romane, aflate atunci într-un proces avansat de derivă şi 
destrămare.  
Păstrând ceea ce era bun în tradiţia romană, dar dând un suflet nou acelei lumi, bazat pe credinţa 
creştină, marele împărat a reuşit să pună bazele unei societăţi care a durat apoi peste o mie de ani. 
Opţiunea multor state actuale de renunţare la valorile creştine şi de înlocuire a acestora cu un duh 
de libertate rău înţeleasă va duce inevitabil la o mare dezorientare morală a cetăţenilor acelor state 
şi, în final, la destrămarea contractului social despre care vorbea Jean- Jacques Rousseau, fără de 
care o societate umană nu poate să dureze. Nu există nicio motivaţie mai profundă pentru liantul 
social de care are nevoie orice societate omenească decât credinţa în Dumnezeu. Exemplul 
împăratului Constantin cel Mare se impune astăzi şi prin aceea că el a înţeles acest lucru şi a reuşit 
să dea societăţii din vremea sa o sumă de valori pe baza cărora s-a născut o lume nouă. Pentru 
înfruntarea multiplelor crize cu care se confruntă lumea de astăzi, aceasta nu are nevoie să se 
întoarcă la începutul secolului al IV-lea, ci doar să se orienteze după aceleaşi valori perene 
împărtășite de împăratul Constantin cel Mare și de mama sa, împărăteasa Elena, valori bazate pe 
credinţa în Dumnezeu, pe toleranţă şi sprijin reciproc şi, mai ales, pe efortul fiecăruia pentru binele 
comun.” (p. 25) 
 
 
 
 


