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Împăratul Dioclețian, primul dintre auguș� , auzind despre 
faptele generalului Constanțiu, l-a chemat și i-a zis:

– Pentru vitejia și pentru înțelepciunea de care ai dat dovadă 
în luptele purtate, te numesc cezar al Apusului! Vei guverna peste 
regiunile Gallia, Hispania și Britannia, sub ascultarea lui Maximian.

Această veste trebuia să îi aducă lui Constanțiu bucurie, însă ea 
i-a provocat o mare tristețe: trebuia să se despartă de frumoasa Elena 
și să îl lase garant pe fi ul său, Constan� n, la curtea lui Dioclețian, pentru 
că un cezar nu avea voie să aibă o soție dintr-o clasă socială inferioară. 

După o vreme, s-a căsătorit cu Teodora, fi ica vitregă împăratului 
Maximian, care i-a dăruit șase copii. Chiar dacă Constan� n a fost 
nevoit să rămână departe de părinții săi, el nu i-a uitat și le-a păstrat 
o neasemuită dragoste. 

Erau însă la curtea lui Dioclețian oameni care nu se bucurau 
văzându-i înțelepciunea și au pus la cale un complot ca să îl omoare, 
însă Dumnezeu nu i-a lăsat să își ducă până la sfârșit planul, ci a făcut 
în așa fel, încât tânărul să afl e despre intențiile lor și să fugă din palat.

Timpul a trecut, iar Constanțiu a fost numit august al Occidentului. 
La scurt � mp, s-a îmbolnăvit și, ș� ind că i se apropie sfârșitul, și-a 
dorit să își mai strângă o dată primul născut în brațe. 

Constan� n, afl ând că părintele său este pe patul de moarte, s-a 
întors la palat. Văzându-l, împăratul l-a îmbrățișat cu bucurie și le-a 
spus dregătorilor:

– Cel mai mare dintre fi i, Constan� n, va conduce împărăția după 
moartea mea! 

Apoi i-a spus fi ului:
– Dumnezeu să fi e cu � ne, fi ul meu! și a plecat la Domnul împăcat.
Atunci Constan� n s-a îmbrăcat cu man� a de purpură a tatălui 

său și s-a arătat mulțimii care înconjura palatul.

FERICIT ESTE FIUL CARE ÎI URMEAZĂ 
LA DOMNIE UNUI ASEMENEA TATĂ! 
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Păgânii din Imperiul Roman au acceptat cu greu că Împăratul lor 
Îl are ocro� tor pe Dumnezeul creș� nilor și au pus la cale un plan de a 
șterge urmele locurilor pe unde a fost Iisus Hristos. Au astupat Sfântul 
Mormânt cu o movilă pe care au presărat pietre și au ridicat deasupra 
un templu închinat zeiței Afrodita. 

Auzind aceasta, Împăratul Constan� n s-a supărat și le-a spus 
slujitorilor:

– Să fi e scos la lumină Sfântul Mormânt al Mântuitorului nostru, 
Iisus Hristos, iar în partea de răsărit să se ridice o biserică.

După aceasta, împăratul a dărâmat toate templele păgâne, a 
dat poruncă să se construiască pe locul lor biserici creș� ne, înzestra-
te cu pământuri pentru ajutorarea săracilor, a orfanilor și a femeilor 
văduve. 

Bucuria creș� nilor a fost și mai mare, deoarece puteau cins� , 
în bisericile ridicate de Sfântul Împărat, Ziua Domnului (duminica) și 
zilele în care mar� rii și-au dat viața pentru Hristos. De asemenea, ca 
să-și amintească de Pă� mirile Domnului și de Jer� a Sa, cinsteau ziua 
de vineri. Chiar și ostașii creș� ni din armata sa au fost sfătuiți de con-
ducătorul lor să cinstească duminica și ei îl ascultau, pentru că ș� au 
că as� el sunt ocro� ți în lupte de Adevăratul Dumnezeu. 

Ostașii erau ocro� ți de Domnul și prin însemnul biruinței, al 
Sfi ntei Cruci, care a fost trecut și pe arme, pe coifuri și pe platoșă la 
porunca Împăratului Constan� n.

Dar una dintre cele mai mari dorințe ale Sfântului Constan� n 
a fost ridicarea unei biserici la Constan� nopol, închinată Sfi nților 
Apostoli. Această dorință i-a fost îndeplinită și, în biserica măreață, 
au fost așezate douăsprezece sarcofage (morminte goale), care 
preînchipuiau mormintele celor doisprezece Sfi nți Apostoli. În mijlocul 
lor, a fost așezat sarcofagul în care urma să fi e pus trupul său, după 
trecerea la Domnul.

Bucuria creș� nilor a fost și mai mare, deoarece puteau cins� , 
în bisericile ridicate de Sfântul Împărat, Ziua Domnului (duminica) și 
zilele în care mar� rii și-au dat viața pentru Hristos. De asemenea, ca 
să-și amintească de Pă� mirile Domnului și de Jer� a Sa, cinsteau ziua 
de vineri. Chiar și ostașii creș� ni din armata sa au fost sfătuiți de con-
ducătorul lor să cinstească duminica și ei îl ascultau, pentru că ș� au 
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CTITORIILE SFINŢILOR ÎMPĂRAŢI
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