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“Astăzi biserica noas-
tră prăznuiește pomenirea 
Sfântului Voievod Nea

goe Basarab, domnitorul 
Țării Românești între anii 
1512  1521. Deși a dom-

nit doar nouă ani, Sfântul 
Voievod a rămas o figu-
ră luminoasă, prețioasă în 
istoria poporului român. 
Domnitor din neamul Ba-
sarabilor, sa remarcat 
prin înțelepciune, evlavie 
și prin dărnicie. A cunos-
cut scrierile Sfintei Scrip-
turi, învățătorul său prin-
cipal fiind Patriarhul Ni-
fon al Constantinopolu-
lui. Cel mai mult prețuia 
scrierile Sfintei Scripturi și 
ale sfinților părinți. Era un 
domnitor înțelept și cul-
tivat, pașnic, nu a purtat 
războaie. El a încheiat tra-
tate de bună vecinătate 
atât cu Imperiul Otoman, 
cât și cu regele Ungariei. 
A făcut ca țara să trăiască 
în pace și să devină pros-
peră. Era și foarte milos-
tiv, darnic. A ajutat foarte 
multe mănăstiri din Sfân-
tul Munte Athos. Astăzi, 
13 din cele 20 de mănăs-
tiri de la Sfântul Munte 
Athos, îl pomenesc în fie-
care zi ca și ctitor și milu-
itor al lor. De asemenea, 
zeci de mănăstiri din Țara 
Românească au fost aju-
tate, reparate, renovate 
de el. Opera sa principa-
lă, însă, în domeniul ctito-

riilor este biserica Mănăs-
tirii Curtea de Argeș. Es-
te o capodoperă artisti-
că, arhitecturală. Printre 
ctitoriile sale se numără 
și această biserică, a Mă-
năstirii Snagov. Nu se știe 
cu exactitate anul în ca-
re a fost construită dar, 
a fost ctitorită în timpul 
domniei sale. Are o pictu-
ră deosebit de valoroasă, 
de frumoasă. În amintirea 
dărniciei sale, noi am do-
rit să scoatem în evidență 
frumusețea acestei bi-
serici și am acordat o 
atenție sporită în ultimii 
ani accesului la aceas-
tă mănăstire, construind 
această pasarelă pietona-
lă, din beton și fier. Aproa-
pe 190 de ani nu a existat 
acces, pe uscat, ci doar 
pe apă, în această mă-
năstire. Așadar, mănăsti-
rea aceasta este un sim-
bol al evlaviei, al dărnici-
ei și al solidarității. Ne ru-
găm sfinților ctitori, să ne 
dăruiască și nouă credință 
puternică, înțelepciune și 
multă dragoste față de bi-
serică și față de poporul 
drept credincios”, a spus 
Preafericitul Părinte Patri-
arh Daniel. 

Cu prilejul împlinirii celor cinci 
sute de ani de la moartea Voievo-
dului Neagoe Basarab, Preaferici-
tul Părinte Daniel, Patriarhul Biseri-
cii Ortodoxe Române sa aflat, din 
nou, în mijlocul credincioșilor Mă-
năstirii Snagov, dovedinduse în-
că o dată, un excepțional exem-
plu de dăruire, credință și iubire 

de patrie. Printro ceremonie so-
lemnă, Patriarhul României a oma-
giat cu deosebită recunoștință și 
prețuire sacrificiul fostului domn 
al Țării Românești. Slujba, de o 
înaltă frumusețe duhovniceas-
că, săvârșită de un ales sobor de 
preoți, din care au făcut parte și 
părintele Nectarie Șofelea, Exarh 

Administrativ al Arhiepiscopiei 
Bucureștilor, alături de părintele 
Cristian Burcea, Protopopul Proto-
popiatului Ilfov Nord, a fost urmată 
de un scurt istoric al vieții fostului 
domnitor, prezentat credincioșilor 
de către Preafericitul Părinte Patri-
arh Daniel, ca o mărturie vie a is-
toriei acelor vremuri. 

ACTUALITATEACTUALITATE

La final, Preafericitul 
Părinte Patriarh a anunțat 
începutul lucrărilor de 
cons truire a Centrului de 
Protejare și Promovare a 
Patrimoniului Cultural al 
Mănăstirii Snagov. Acest 

centru va avea parter și 
etaj. Parterul va cuprin-
de un spațiu dedicat mu-
zeului, o trapeză (cantină) 
pentru pelerinii care vor vi-
zita mănăstirea și vor do-
ri o mâncare caldă și chi-

lii pentru viețuitorii mănăs-
tirii. La etaj va fi constru-
it un paraclis de iarnă pen-
tru a proteja biserica mo-
nument istoric. Vor mai fi 
și spații pentru expoziții de 
icoane. Mănăstirea Snagov 
are trei hramuri: Intrarea 
în Biserică a Maicii Dom-
nului, Sfântul Neagoe Ba-
sarab și Sfântul Antim Ivi-
reanul. Părintele Patriarh 
ia mulțumit lui Dumnezeu 
pentru toate darurile pri-
mite la această biserică și, 
cu această ocazie, a dăruit 
mănăstirii cărți religioase, 
de o importanță aparte. 
În semn de recunoștință 
pentru dragostea pe ca-

re o poartă credincioșilor 
și așezării monahale de la 
Snagov, Preafericitul Părin-

te Patriarh a primit din par-
tea starețului mănăstirii, 
Varahiil Bănățeanu, o icoa-

nă cu chipul Sfântului Nea
goe Basarab, spre ocroti-
rea permanentă.    

Biserica Mănăstirii Snagov, 
un simbol al evlaviei, al dărniciei și al solidarității

Așezarea monahală va avea și 
un Centru de Protejare și Promovare a Patrimoniului Cultural

M ă n ă S t i r e A  S n A g o v

Patriarhul României, 
ceremonie solemnă în cinstea 
Voievodului Neagoe Basarab

Este o datorie sfântă, o onoare și o 
cinste să ne comemorăm toți oamenii 
care au marcat istoria acestei țări și 
să-i cerem Bunului Dumnezeu, ca jertfa 
lor să aibă ecou în conștiința tinerelor 
generații. Duminică, pe 26 septembrie, la 
Mănăstirea Snagov, din comuna Gruiu am 
retrăit emoția bucuriei sărbătorii închinate 
fostului domn al Țării Românești, Neagoe 
Basarab care a adunat în sânul ei, pelerini 
de pretutindeni.  

Ionela ChIrCu
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