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Hrisovul pentru Biserica Mântuirii1 

Prof. Neculai MOGHIOR 
 
În această primă zi de sărbătoare națională, 10 mai 1920, pentru întreg neamul românesc reunit, Regele 

Ferdinand I a adresat un hrisov domnesc către Sfântul Sinod, prin care anunța hotărârea sa de a iniția 
construcția în București a unei Catedrale a Neamului, o Biserică a Mântuirii dedicată eroilor căzuți în 
războiul de întregire a neamului: 

„Preasfințiți Părinți, 
 Înfăptuindu-se unirea politică a tuturor românilor prin strădania atâtor minți alese și prin sângele 

atâtora dintre copiii cei mai buni ai neamului, laudă îndreptățită lor și slavă nesfârșită Atotputernicului 
Dumnezeu care nu ne-a părăsit în necazuri, ci ne-a întărit inima și gândul ducându-ne la izbândă. Astăzi, mai 
mult ca oricând, suntem datori să-l preamărim din toată inia cu cântarea Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți 
neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. 

Această cântare însă trebuie să răsune în Biserica Mântuirii pe care suntem datori să o ridicăm în 
capitala tuturor Românilor, ca semn de mulțumire pentru ajutorul celui Prea Înalt și ca simbol al unității 
sufletești a întregului neam și veșnică pomenire celor răposați pentru înfăptuirea României întregite. 

Iar întru aceasta slujească-ne și de pildă bunii noștri strămoși! 
Pildă să ne fie Ștefan cel Mare și Sfânt, care după luarea Chiliei mulțămi lui Dumnezeu, Dădătorul de 

biruință, prin ridicarea mănăstirii Putna, de unde a purces atâta duh întăritor în vremurile noastre de 
restriște. 

Pildă să ne fie făuritorul unității noastre politice de acum 318 ani, viteazul Mihai Voievod, a cărui 
mână s-a descleștat de pe sabia-i fulgerătoare ca să pună o nouă și puternică piatră de temelie Mitropoliei 
Românești din Alba Iulia, Ardealului, drept mulțumită celui Prea Înalt pentru biruința îndreptățitei sale lupte. 

Pildă să ne fie Matei Voievod Basarab care a semănat pământul țării cu lăcașuri dumnezeiești, ca 
mulțumire Celui de Sus pentru ajutorul dat întru apărarea sfintelor sale năzuințe.Iar aceste lăcașuri închinatu-
le-a el sfinților mucenici ostași cu conștiința dreptei jertfe a oștenilor săi. 

Pildă să ne fie tot șirul de strămoși, întemeietori de lăcașuri dumnezeiești pentru binefacerile primite 
de Sus. 

                                                           
1 Extras din lucrarea Ferdinand I, regele tuturor românilor 
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Însfârșit, pildă să ne fie răposatul Rege Carol I, care și-a unit gândul cu vechii ctitori aducând la nouă 
strălucire minunile de la Argeș și Trei Ierarhi. Căci sufletul și jertfa biruitorilor de la Plevna s-au adăugat în 
temelia și la frumusețea acestor altare de mulțumire și preaslăvire a Stăpânului tuturor. 

Noi, poporul român am avut fericirea de a conduce Țara  la înfăptuirea visului de aur al strămoșilor: 
Unirea într-un  singur Stat național. 

Deci, și Sfânta Biserică, care trebuie a se înălța întru amintirea acestui strălucit eveniment, se cuvine 
să fie un monument vrednic de țelul măreț ce l-am atins și opera tuturor Românilor, ca un simbol al unității de 
neam și de credință. 

Neamul întreg și-a încordat vânjoasele-i brațe pentru îndeplinirea scumpului său ideal național; 
neamul întreg se cuvine să-și arate recunoștința către Dumnezeu de la care ne vin toate darurile, ridicându-i 
altar de închinare, pe care ni-l închipuim ca o podoabă a gândului artistic românesc. 

Iar pentru fericita întrupare a acestui gând al nostru și pe temeiul orânduirilor canonice cer 
Preasfințitului Sinod al Bisericii strămoșești înalta sa binecuvântare spre a putea începe pregătirea pentru 
ridicarea acestei Sfinte Biserici. 

Și Domnul va răsplăti celor ce iubesc buna podoabă a Casei Sale.”(166)         
Duminică, 24 mai 1920, a avut loc la sediul Mitropoliei din București ședința Sfântului Sinod unde, 

mitropolitul Primat Miron Cristea a prezentat înalților prelați ortodocși Hrisovul domnesc. S-a hotărât 
constituirea unei comisii speciale  care să se ocupe de strângerea fondurilor necesare și comandarea execuției 
proiectului Catedralei Mântuirii Neamului. 

La 11 mai 1929, la poalele Dealului Mitropoliei s-a pus piatra de temelie a viitorului edificiu fără a se 
începe execuția lucrărilor propriuzise. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial s-a discutat despre 
amplasarea Catedralei Neamului pe locul fostului Palat a Artelor din Parcul Carol, puternic afectat de un 
trăznet în anul 1939.  

În anul 1995 s-a pus o nouă piatră de temelie în parcul din Piața Unirii, apoi s-a propus un alt 
amplasament acolo unde a fost Biserica Sfânta Vineri, după care s-a revenit la vechea poziție din Parcul Carol. 
În cele din urmă a început construcția  catedralei în dealul Spirii, în spatele clădirii Parlamentului, acolo unde a 
fost pe vremuri prima Școală de Ofițeri de Infanterie, sediul Muzeului Militar Central până în anul 1985, și 
fostul stadion ANEF-Republicii. 

Înfăptuirea unirii Basarabiei cu Regatul Român a fost atestată la 3 martie 1920, în urmă cu 100 de ani, 
(în 2020), de Consiliul Suprem al Conferinței de Pace de la Paris, care a recunoscut legitimitatea acestui act, iar 
în anul 1922, prin ratificarea Tratatului de Pace de către Marea Britanie (14 aprilie), Franța (24 aprilie), Italia 
(22 mai) se conștientiza recunoașterea internațională a unirii Basarabiei cu Regatul Român realizată la 27 
martie/9 aprile 1918, prin voința și lupta populației românești dintre Prut și Nistru. 

 

 
Vizita la Cluj – 27 mai 1919 

 


