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 „Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul 

Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17:3) 

 Astăzi ne aflăm în Duminica de după    

Înălţarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos. O 

zi cu însemnătate atât pentru creştinătatea 

Răsăriteană cât şi pentru cea Apuseană, deoarece se 

face pomenirea Sfinţilor Părinţi care au participat la 

Sinodul I Ecumenic. 

 Multe şi importante au fost hotărârile 

Sinodului, însă astăzi doresc să amintim că atunci 

au fost alcătuite primele 7 articole din Crez. Ele 

vorbesc despre Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul 

Care fiind Dumnezeu Adevărat şi Om Adevărat S-a 

Înălţat cu trupul la cer pentru a desăvârşi opera de 

mântuire, pentru a plini iconomia Sfintei Treimi. 

După Înălţare, Mântuitorul nu ne lasă orfani ci El se 

jerfeşte permanent pentru noi şi doreşte ca şi noi să devenim părtaşi măririi celei 

de sus. 

 Acest fapt reiese din rugăciunea pe care a rostit-o Domnul Hristos înainte 

de Patimă şi care se află în Evanghelia de la Ioan... 

 Viaţa veşnică este definită ca fiind o cunoaştere a lui Dumnezeu. Singura 

posibilitate de a trăi veşnic şi de a ne bucura de bunătăţile Raiului este să-L 

cunoaştem pe Dumnezeu pe care numai în Sfânta Euharistie îl găsim. 

 

       Hristos S-a înălţat! 



Sfântul împărat Constantin şi  

mama sa Elena 

 

 Acest mare între împăraţi, fericitul şi 

pururea pomenitul Constantin, a fost fiu al lui 

Constanţiu, care se numea Clor, şi al cinstitei 

Elena. Ca un tată adevărat, Constanţiu l-a 

învăţat buna cinstire pe fiul său cel iubit, 

Constantin pe care mai apoi l-a lăsat 

moştenitor al împărăţiei sale, în insulele 

Britaniei. În tot acest timp, în Roma, 

necinstite, desfrânate şi pierzătoare lucruri se 

petreceau din  pricina lui Maxenţiu, fiul lui 

Erculiu. Îndemnat de dumnezeiasca râvnă şi 

chemând pe Hristos în ajutorul oştilor, a 

pornit împotriva lui Maxenţiu. Deci, văzând 

Dumnezeu curăţenia sufletului său i s-a arătat 

mai întâi în somn, după aceea în amiaza zilei, 

închipuind semnul Crucii scris cu stele. 

Îndrăznind în chipul cinstitei Cruci şi făcând cu aur semnul Crucii pe arme, l-a 

biruit pe Maxenţiu.  

 Pornindu-se de la cetatea romanilor şi mergând pe cale, Constantin voia 

să zidească o cetate pe numele său în Ilion, unde se zice că a avut loc războiul 

Troienilor cu elinii.  A fost oprit însă  prin dumnezeiasca înştiinţare şi i s-a 

poruncit ca mai de grabă în Bizanţ să-şi zidească cetatea. Deci, urmând voii 

celei dumnezeieşti, a zidit această de Dumnezeu păzită cetate pe numele său. Și 

deoarece căuta scumpătatea credinţei celei din vremea noastră, a adunat în 

Niceea arhierei din toate părţile, prin care s-a propovăduit credinţa ortodoxă, şi 

Fiul a fost recunoscut deofiinţă cu Tatăl, iar Arie şi cei împreună cu el au fost 

daţi anatemei, dimpreună cu hula lor. A trimis încă şi pe maica sa Elena la 

Ierusalim pentru căutarea cinstitului lemn pe care a fost pironit cu trupul 

Hristos, Dumnezeul nostru; apoi, aceste părţi de lemn sfânt au fost mutate, 

adică o parte a fost aşezată chiar în Ierusalim, iar cealaltă parte a adus-o în  

 împărăteasca cetate. Elena, după ce a ajuns la Constantinopol, şi-a  

    săvârşit viaţa; iar marele Constantin, împodobind cetatea cu înnoiri  

       şi cu prăznuiri, şi puţin ceva trecând peste patruzeci şi doi de ani  

        ai împărăţiei sale, fiind într-un oarecare sat lângă Nicomidia, 



 s-a mutat către Domnul, şi a fost adus în cetatea sa, unde a fost primit 

cu evlavie şi cu prea încuviinţate întâmpinări, a fost aşezat în biserica 

Sfinţilor Apostoli.  
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