
Свети цар Константин и крштење царства 

 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку читања 

веронауке изговорите молитву „Оче наш“. 

Свети цар Константин рођен је 274. године. Његов отац звао се Констанције 

Хлор, а његова мајка - царица Јелена била је родом из Ниша.Будући да му је 

отац био један од тетрарха Римског царства, Константин је своје формално 

образовање  стекао на Диоклецијановом двору. После повлачења 

Диоклецијана, њему се указала прилика да он постане император Царства. 

Уочи важне битке са царем Максенцијем у Риму, он је у сну видео знак крста 

који је требао ставити на чело своје војске и чуо речи „ОВИМ ПОБЕЂУЈ“. 

Стављајући себе и своју војску под заштиту Часног Крста, Константин је 

извојевао победу. Постао је нови цар, а у некадашњем граду Византиону 

основао је престоницу царства Константинопољ – што у преводу значи 

Константинов град (данашњи Истамбул). 

313. године, Константин је донео Милански едикт којим је коначно свим 

грађанима римског царства омогућио слободу да свако верује у шта хоће. И 

Константин и његова мајка царица Јелена постали су хришћани. Цар 

Константин је чак и сазвао Први Васељенски сабор у Никеји на којем су 

владике из читавог света расправљале и доносиле важне одлуке за Цркву.  

Царица Јелена која се увек слика крај њега (погледај икону испод наслова) 

била му је мајка и захваљујући њој је у Јерусалиму пронађен Часни Крст на 

којем је Христос разапет. Тог догађаја сећамо се на празник Воздвижења 

Часног Крста (Крстовдан) 27. септембра. Она је подигла и Цркву Рођења 

Христовог, цркву на месту Његовог Вазнесења, цркву на месту Успења 

Пресвете Богородице и још 18 храмова. 



Која је радост за хришћане био долазак цара Константина на власт можемо 

само претпоставити. Прогони су престали, а хришћанство се могло 

несметано ширити и утврђивати.  

ЗАДАТАК: У своје свеске упишите неколико реченица које сматрате 

најважнијим. 

Молитва „Богородице Дјево“ 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 


