
PRECUVÂNTARE 
 

În Ortodoxie, sfinții sunt acei ocrotitori ai vieții noastre care ne călăuzesc pe drumul 

mântuirii, însuflețindu-ne rugăciunea și înălțându-ne spre urmarea lui Hristos. Prin viața și 

faptele lor, ei sunt modele demne de urmat pentru noi toți, fiindcă ne arată calea spre 

Hristos, îndemnându-ne să rămânem statornici în credință, trăitori ai preceptelor 

evanghelice și dăruitori de speranță, încredere și iubire.  

Din acest motiv, Biserica a promovat întotdeauna exemplul sfinților ca o paradigmă 

sau icoană strălucitoare a urmării lui Hristos și ca o mărturie că, în viața lor, s-au întrupat 

valorile Evangheliei care duc, în mod negreșit, la limanul mântuirii și al vieții veșnice. 

Unul dintre cei mai importanți sfinți de la noi, de la români, Sfântul Voievod Neagoe 

Basarab (1512-1521), s-a remarcat ca o personalitate a istoriei Bisericii și neamului nostru 

românesc prin evlavia, atașamentul său față de credința strămoșească, erudiția, 

înțelepciunea în arta conducerii și promotor al spiritualității și culturii noastre ortodoxe. 

Ucenic spiritual al Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și 

Mitropolitul Țării Românești, Sfântul Neagoe a deprins de la duhovnicul său atașamentul 

față de credința ortodoxă și deschiderea spre cultură. De asemenea, a învățat temeinic că 

numai credința este cea care dă vigoare, dinamism și rezistență unui neam, astfel că 

Sfântul Voievod este promotorul conceptului de rezistență prin intermediul credinței și 

al culturii.  

Conștient că nu se putea opune militar Imperiului Otoman, dominant în epocă, în 

zona noastră, Sfântul Voievod Neagoe Basarab a inițiat sprijinirea Bisericii Ortodoxe, de la 

noi și din întreg Răsăritul european. 

La inițiativa sa au fost construite biserici și mânăstiri, au fost oferite veșminte, obiecte 

de cult și sprijin financiar acestora, fiind cunoscută opera sa de susținere a numeroase sfinte 

lăcașuri din țara noastră și din Muntele Athos. Astfel, el este ctitor al Catedralei 

mitropolitane de la Târgoviște, dar și a bisericii episcopale de la Curtea de Argeș, 

reconstruind, în același timp, în stil athonit, Mânăstirea Snagov. 

„Domn cu apucături împărătești”, „bazileu bizantin”, „prinț isihast”, autentic 

promotor al Renașterii de factură creștină și model de domnie pământeană, cum a fost 

numit de către istorici, Sfântul Voievod Neagoe Basarab a rămas în istoria noastră națională 

ca cel ce a oferit țării noastre un timp de pace și de prosperitate prin înțeleapta sa cârmuire, 

astfel că înaintașii noștri au putut să se dedice mai mult valorilor spirituale. 

Sfântul Neagoe l-a sprijinit pe Ieromonahul Macarie să tipărească cea de a treia și 

ultima sa capodoperă, Tetraevangheliarul (1512), carte care a circulat în întreg Răsăritul 

Europei, căci el a înțeles necesitatea utilizării tiparului în misiunea Bisericii, ca mijloc de 

rezistență prin credință și cultură a creștinilor în fața ofensivei otomane. 

Primul nostru mare erudit, Sfântul Voievod Neagoe Basarab este cunoscut și pentru 

volumul său intitulat „Învățăturile către fiul său Theodosie”, „întâia mare carte a culturii 

române”, cum o numea Constantin Noica, ce reprezintă un adevărat manual de guvernare 

creștină, fundamentat pe principiile Evangheliei lui Hristos, valabil și folositor și astăzi. 

Iubirea față de Hristos și Biserica Lui l-a făcut pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab, 

să pună, mai presus de orice, atașamentul față de învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos, Cel 

care a fost propovăduit, cu adevărat, prin tot ceea ce acest sfânt a trăit și a făcut.  



Pentru aceasta, astăzi, avem nevoie, mai mult ca oricând, să urmăm pilda sa frumoasă 

de sfințenie, conștienți fiind de faptul că urmându-i îndemnul la sfințenie și exemplul trăirii 

în duhul lui Hristos, înțelegem a-L urma pe Cel care a strălucit și în viața sa cu mare putere, 

aducând lumina speranței călăuzitoare pe drumul către Împărăția lui Dumnezeu. 

Prin urmare, așa cum s-a văzut, Sfântul Voievod Neagoe Basarab se constituie 

într-un vrednic exemplu de urmat chiar și astăzi, el fiind model de credință, bunătate, 

erudiție culturală și înțelepciune, precum și o reală sursă de inspirație pentru orice creștin. 

Binecredinciosul voievod mărturisește, prin tot ceea ce a făcut, că nu este de ajuns să readuci 

în față, iar și iar, trecutul glorios, ci susținându-te pe el să construiești în permanență 

viitorul! 

Anul acesta – 2019 – aniversăm, cu multă bucurie, 10 ani de la proclamarea locală 

a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab, eveniment ce a avut loc la Catedrala 

din Târgoviște, în ziua de 26 septembrie 2009, în prezența Preafericitului Părinte 

DANIEL, Patriarhul României, a unor Ierarhi ai Bisericii noastre, a multor mii de credincioși, 

pelerini, dar și a unor importanți reprezentanți ai vieții noastre publice, științifice și 

culturale. 

Pentru a celebra aceste eveniment, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei a tipărit acest 

volum ce cuprinde studii și articole ale unor importante personalități ale lumii academice 

naționale și reliefează diferite aspecte ale viețuii și activității Sfântului Voievod. 

Binecuvintez osârdia tuturor ostenitorilor la apariția acestui volum, invocând 

binecuvântarea Atotmilostivului Dumnezeu asupra tuturor acelora care se vor apleca asupra 

ei. 
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