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O nouă mare 
sărbătoare îmbracă 
țara în straie 
frumoase, de 
sărbătoare, sâmbătă, 
pe 26 septembrie. 
Credincioșii ortodocși 
îl prăznuiesc la această 
dată pe Sfântul 
Voievod Neagoe 
Basarab, fost Domn 
al Țării Românești 
între anii 1512-1521, 
ocrotitorul Mănăstirii 
Snagov și al Mănăstirii 
Curtea de Argeș, în 
prezent. 

Rămas în isto-
rie ca Domn al culturii, 
spiritualității și Prinț al Pă-
cii, Biserica i-a acordat vo-
ievodului Neagoe Basa-
rab un loc important în 
calendarul creștin orto-
dox încă din data de 8 iu-
lie 2008, când Sfântul Si-
nod a hotărât canonizarea 
sa. De atunci, toată țara îl 
cinstește în chip deosebit 
și îl slăvește an de an, la 
data de 26 septembrie. Și 
nu este de mirare. În tim-
pul domniei sale, voievodul 
Neagoe Basarab a ctitorit 
mai multe lăcașe de cult, a 
împodobit altele cu tot ce-
ea ce a fost mai frumos și 
mai de folos credincioșilor, 
făcând ca viața spirituală și 
duhovnicească să cunoas-
că o dezvoltare aparte, să 
înflorească. 

A lăsat poporului 
numeroase ctitorii 
și prima creaţie de 
valoare universală 
a literaturii 
române

“Fericitul Voievod 
 Neagoe Basarab a fost 
vlăstar domnesc, născut 
într-o familie evlavioasă 
de prinți creștini. Tatăl său 
era din neamul Basara-
bilor, iar mama sa, temă-
toare de Dumnezeu, făcea 
parte din familia boierilor 
Craiovești. Neagoe, da-
rul lui Dumnezeu, a deve-
nit, prin adopție, unul din-
tre cei patru copii ai famili-
ei dreptmăritoare creștine. 
Înrâurit de credința părin-
ților săi, acest minunat co-
pil a deprins din fragedă 
vârstă învățăturile mântu-
itoare și virtuțile credin-
ței ortodoxe. Pentru că a 
cunoscut viața îmbunătă-
țită a părinților de la mă-
năstirea Bistrița vâlceană, 
ctitorie a părinților săi, tâ-

nărul Neagoe s-a străduit 
să adune ca o albină din 
nectarul și dulceața Sfin-
telor Scripturi și a Sfinți-
lor Părinți, care-l vor aju-
ta mai târziu la alcătuirea 
scrierilor sale și la condu-
cerea poporului dreptcre-
dincios spre multe împli-
niri duhovnicești și artisti-
ce. (...) Prin purtarea de 
grijă a lui Dumnezeu, iubi-
torul de Hristos, Neagoe, 
în anul 1512 a fost che-
mat la demnitatea de Vo-
ievod al Ţării Românești, 
deși el a refuzat această 
cinste cu smerite cuvinte: 
«Puneți altul pe carele veți 
vrea dimpreună și cu sfa-
tul nostru, iar pe mine mă 
iertați, că nu voi fi». Popo-
rul, însă, cunoscând vred-
nicia lui, l-a rugat să ac-
cepte înalta dregătorie în 
stat și numai după mul-
te stăruințe fericitul «Nea-
goe se plecă glasului nă-
roadelor și luă coroana și 
schiptrul a toată Ţara Ro-
mânească. Și îndată făcu 
judecată și dreptate între 
oameni». Sfântul Voievod 
s-a arătat chibzuit și bun 
organizator al țării, drept 
aceea toți mulțumeau lui 
Dumnezeu pentru dom-
nia lui, căci s-au învredni-
cit a vedea și a avea domn 
ca acesta. (...) Sfântul Ne-
agoe a rămas în memoria 
poporului român și a tradi-
ției ortodoxe prin opera sa 
intitulată «Învățăturile lui 
Neagoe Basarab către fiul 
său Theodosie». Este pri-
ma creație de valoare uni-
versală a literaturii româ-
ne, un adevărat testament 
duhovnicesc, pedagogic, 
filozofic și enciclopedic, în 
același timp, Învățăturile 
sale sunt o adevărată lec-
ție de pedagogie morală și 
spirituală, un adevărat cod 
de comportament ființial 
și demnitate umană pen-
tru toate timpurile. Dar nu 
numai aceste învățături ni 
le-a lăsat moștenire mă-

ritul voievod, ci și multe 
mănăstiri, biserici și așe-
zăminte în țara peste care 
a domnit timp de nouă ani 
și opt luni, între care cea 
mai strălucită este Mănăs-
tirea Argeșului, pe care 
Gavriil, Preotul Sfântului 
Munte din acea vreme, a 
numit-o pentru măreția ei 
Sionul Românesc. În scur-
ta sa viață pământească, 
Voievodul Neagoe Basa-
rab a fost socotit de toa-
tă lumea moștenitorul de 
drept al tradițiilor imperia-
le bizantine, iar în această 
calitate a ajutat toate po-
poarele creștine ortodoxe 
aflate sub stăpânirea Se-
milunei, plătindu-le dato-
riile, reparând multe mă-
năstiri și biserici și înzes-
trându-le cu cele necesa-
re. A făcut donații mănăs-
tirilor ortodoxe din Mun-
tele Athos, Muntele Sinai, 
Ierusalim, Ţara Româ-
nească”, scrie site-ul cres-
tinortodox.ro. 

Actuala biserică a 
Mănăstirii Snagov, 
așezământ 
întemeiat de Sf. 
Neagoe Basarab  

Sfântul Neagoe Basa-
rab s-a mutat la Domnul 
la data de 15 septembrie 

1521. El este înmormân-
tat în gropnița domnească 
de la Curtea de Argeș, cti-
toria sa. Mănăstirea Sna-
gov, vestit monument is-
toric și de artă feudală, se 
află sub ocrotirea Sfântu-
lui Voievod Neagoe Basa-
rab, actuala biserică fiind 
ctitoria sa. 

„Mănăstirea a fost în 
timpul îndelungatei sale 
istorii active un important 
centru monahic dar și de 
cultură, întrucât domnito-
rul Constantin Brâncovea-
nu a înființat aici una din-
tre tipografiile sale de cea 
mai bună calitate. Prin-
tre alții, tipografia l-a avut 
în fruntea sa pe cărtura-
rul Antim Ivireanul, care a 
tipărit, pentru prima dată 
cu litere mobile, primele 
cărți în limba română, cu 
caractere latine. Astfel, 
întâia carte cu litere lati-
ne a epocii limbii române 
moderne a fost „Orându-
iala slujbei Sfinților Con-
stantin și Elena”. Printre 
altele, Mănăstirea Snagov 
a adăpostit la diferite mo-
mente valori materiale și 
culturale deosebite. Mă-
năstirea a adăpostit pen-
tru perioade îndelunga-
te de timp unul din cen-
trele de batere a mone-
dei din Valahia”, conform 
ro.wikipedia.org. 

Doamne Dumnezeul nos-
tru, 

Dumnezeul îndurărilor şi a 
toată milostivirea, 

Cel, minunat întru Sfin-
ţii Tăi şi cărora le asculţi rugă-
ciunile,

Primeşte cererea noas-
tră pe care Ţi-o aducem as-
tăzi, 

În ziua prăznuirii priete-
nului şi casnicului Tău, Neagoe 
Basarab. 

Tu Doamne, ai rânduit 
neamului nostru, 

În toate timpurile şi locu-
rile, unde se preamăreşte Nu-
mele Tău, 

Eroi ai credinţei şi  Sfinţi 
care Ţi-au plăcut din neam în 
neam

Îîntre care străluceşte şi 
măritul voievod Neagoe Basa-
rab. 

Pentru rugăciunile lui, 
Revarsă peste noi toţi 

pacea şi liniştea Ta binefăcă-
toare

Ca să biruim fiecare neca-
zurile şi ispitele vieţii:

Dregătorilor trimite-le 
dreaptă înţelepciune, 

Ierarhilor chip sfinţeniei, 
Preoţilor împlinirea misiu-

nii la care au fost chemaţi, 
Monahilor răbdare şi 

smerenie, 
Iar poporului binecredin-

cios ocrotire şi ajutor în vre-
mea necazurilor, 

Ca toţi să Te preamărim 
pe Tine, 

Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, 
Treimea cea de o fiinţă şi 

nedespărţită, în vecii, vecilor,

Amin! 

religie

PaginĂ realizatĂ de  ionela ChirCu

Rugăciune 
pentru alungarea 
necazurilor și 
ispitelor vieții 
Fiind înzestrat cu numeroase daruri 
spirituale, Voievodul Neagoe Basarab, 
învățător al neamului românesc, este 
considerat și un adevărat făcător de 
minuni al lumii. Haideți să rostim cu 
smerenie această rugăciune în ziua 
prăznuirii sale și sigur vom primi răspuns 
bun! Este una dintre rugăciunile care 
au puteri miraculoase în alungarea 
necazurilor și ispitelor vieții

Sâmbătă îl prăznuim pe fostul Domn al Țării Românești...

Sfântul Voievod Neagoe Basarab, 
ocrotitorul Mănăstirii Snagov și a 
Mănăstirii Curtea de Argeș 


