Sfintii Constantin si Elena

Obiceiuri şi superstiţii de Sf Constantin și Elena. Sfinții Constantin și Elena reprezintă una
dintre cele mai importante sărbători pentru români, fiind celebrată anual la 21 ale lunii mai.
Ce nu este bine să faci în această zi potrivit tradițiilor. La 21 mai, Biserica Ortodoxă îi
prăznuieşte pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, ca protectori ai credinţei
creştine, slăviţi de creştinătate „întocmai cu Apostolii”. Cine au fost Constantin și Elena
Constantin cel Mare s-a născut in orasul Naissus (Nis, Serbia) in jurul anului 274 şi a rămas
cunoscut în istorie datorită măsurilor pe care le-a luat în favoarea bisericii şi a preoţilor în
timpul domniei sale. Acesta este venerat ca sfânt în Bisericile Ortodoxe, în Biserica GrecoCatolică, la data de 21 mai, odată cu Sfânta Elena, mama sa, precum și în Bisericile vechi
orientale (necalcedoniene). Biserica Romano-Catolică o sărbătorește pe Sfânta Elena la 18
august. În timpul domniei sale, Constantin cel Mare a luat hotărârea de a restaura
Byzantionul (Constantinopol) și de a face din el capitala imperiului. Construirea și popularea
noului oraș s-au desfășurat foarte rapid. La fel ca și Roma, orașul e construit pe 7 coline și
împărțit în 14 districte administrative. În perimetrul ocupat acum de Moscheea Sultanului
Ahmet (Moscheea Albastra), Constantin a construit palatul imperial. Hipodromul a fost mărit

la o capacitate de 50.000 de locuri. Constantin a început și construcția a doua mari biserici,
Hagia Sophia (Sfânta Înțelepciune) și Hagia Eirene (Sfânta Pace). La 11 mai 330 are loc
inaugurarea oficială a Constantinopolului ca noua capitală a Imperiului Roman. Festivitățile
au durat 40 de zile și s-au desfășurat pe hipodrom. Monedele bătute în acel an anunțau lumii
evenimentul. Sursa wikipedia.org Despre mama lui Constantin, împărăteasa Elena se spune
că şi-a eliberat sclavii şi i-a ajutat pe creştinii persecutaţi. Aceasta a zidit Biserica Sfantului
Mormant, Biserica din Bethleem, pe cea din Nazaret şi multe alte sfinte locaşuri. Un templu al
Afroditei fusese înălţat de către Împăratul Adrian pe dealul Golgotei, pentru a masca locul
pătimirilor lui Hristos, dar Sfânta Elena a ordonat distrugerea statuii şi a îndepărtat pământul
care acoperea mormântul Domnului Iisus şi cele trei cruci, una dintre ele fiind a lui Iisus şi
celelalte două aparţinând tâlharilor care au fost răstigniţi cu El. Pentru a afla care este crucea
pe care Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit, acestea au fost atinse de trupul unei persoane care
murise de curând. Iar în momentul atingerii de una dintre cruci, omul a înviat, scrie
ziarullumina.ro În ajunul luptei cu păgânul Maxenţiu, suveranului Constantin i s-a arătat pe
cer, în plină zi, semnul Crucii, ca simbol al biruinţei : ”Întru acest semn vei învinge”.
Sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Mama sa Elena este strâns legată de taina şi
puterea Sfintei Cruci – semnul central al religiei creştine. Obiceiuri şi superstiţii de Sfinții
Constantin și Elena În România există o serie de obiceiuri şi supertiții în această zi. Din bătrâni
se spune că cei care vor munci pământul în această zi vor avea parte de o invazie a păsărilor
dăunătoare. De aceea, în această zi nu se lucrează ogoarele, nu se dă cu sapa, nu se plivesc
ierburile. Mai mult, în alte zone se spune că aceasta este ziua în care păsările îşi învaţă puii să
zboare. În calendarul popular, sărbătoarea Sf Constantin și Elena este o sărbătoare a păsărilor
de pădure, numită Constantin Graur sau Constantinul Puilor. În această zi, era interzis să se
muncească, iar prin odihna de la muncile câmpului, se credea că recoltele nu vor fi mâncate
de păsări. Ziua de Constantinul Puilor era ultima zi în care se mai semănau porumbul, ovăzul
şi meiul. În popor se spune că tot ce se seamănă după această zi se usucă. Este ziua în care
păstorii hotărăsc cine va fi baci, unde se vor face stânele şi pe cine vor angaja să le păzească
pe timpul păşunatului. Se măsoară şi se înseamnă pe răboj laptele de la oile fiecăruia.
De Sfinții Constantin și Elena femeile dau cu tămâie și stropesc cu aghiasmă pentru a alunga
duhurile rele și necurate. Pentru a se apăra de forțe malefice, țăranii aprind un foc mare și
stau în jurul lui, prin acest foc obișnuiesc să treacă și oile, pentru a fi ferite de rele pe timpul
cât
vor
sta
la
stana.

