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Biserica „Mântuirea Neamului”1 

Regele Ferdinand, drept mulţumită că bunul Dumnezeu l-a ajutat să înfăptuiască visul de veacuri al 
neamului, a luat iniţiativa înălţării unei biserici în capitala ţării, adresând prea Sfinţitutui Sinod al bisericii 
autocefale ortodoxe următorul Hrisov domnesc: 

Prea Sfinţiţi Părinţi!  
Înfăptuitu-s-a unitatea politică a tuturor Românilor prin strădania atâtor minţi alese îşi prin 

sângele atâtora dintre copiii urmaşi mai bunici neamului. Laudă îndreptăţită lor şi slavă nesfârşită 
Atotputernicului Dumnezeu, care nu ne-a părăsit în necazuri, ci ne-a întărit inima şi gardul ducându-ne la 
izbândă. Astăzi mai mult ca oricând suntem datori să-L preamărim din toată inima cu cântarea: „Cu noi 
este Dumnezeu, înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu".  

Aceasta cântare însă trebuie să răsune în Biserica Mântuirii pe care suntem datori să o ridicăm în 
capitala tuturor Românilor, ca semn de mulţumire pentru ajutorul Celui Prea Înalt şi ca simbol al unităţii 
sufleteşti a întregului neam şi veşnică pomenire celor răposaţi pentru înfăptuirea României întregite. Iar 
întru aceasta slujească-ne de pildă bunii noştri strămoşi. Pildă să ne fie Ştefan Vodă cel Mare şi Sfânt, care 
după luarea Chiliei, mulţumi lui Dumnezeu, dătătorul biruinţei, prin ridicarea mănăstirii Putna, de unde a 
purces atâta duh întăritor în vremile noastre de restrişte.  

Pildă să ne fie făuritorul unităţii noastre politice de acum 318 ani (1601-n.n) viteazul Mihai 
Voevod, a cărui mână s-a descleştat de pe sabia-i fulgerătoare, ca să pună o nouă şi puternică piatră de 
temelie Mitropoliei româneşti din Alba-Iulia Ardealului, drept mulţumire Celui Prea Înalt pentru biruinţa 
îndreptăţitei sale lupte.  

Pildă să ne fie Matei Voevod Basarab, care a semănat pământul ţării cu lăcaşuri Dumnezeieşti, ca 
mulţumire Celui de Sus pentru ajutorul dat întru apărarea sfintelor sale năzuinţe. Iar aceste lăcaşuri 
închinatu-le-a el sfinţilor mucenici ostaşi în conştiinţa dreptei jertfiri a oştenilor săi.  

Pildă să ne fie tot şirul de strămoşi, Întemeietori de lăcaşuri Dumnezeieşti pentru binefacerile 
primite de Sus.  

În sfârşit pildă să ne fie răposatul Rege Carol I, care şi-a unit gândul cu vechii ctitori, aducând la 
nouă strălucire minunile de la Argeş şi Trei Ierarhi. Căci sufletul şi jertfa biruitoare de la Plevna s-au 
adăugat în temelia şi la frumusețea acestor altare de mulţumire şi proslăvire a Stăpânului tuturor. Noi şi 
poporul român am avut fericirea a conduce țara la înfăptuirea visului de aur al strămoşilor: Unirea sa 
într-un singur stat naţional.  
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Deci şi sfânta biserică, care dorim a se înălţa întru-amintirea acestui strălucit eveniment, se cuvine 
să fie un monument vrednic de ţelul măreţ ce l-am atins, şi opera tuturor Românilor, ca un simbol al 
unităţii de neam şi de credinţă. Neamul întreg şi-a încordat vânjoasele braţe pentru îndeplinirea 
scumpului său ideal naţional: neamul întreg se cuvine să-şi arate recunoştinţa către Dumnezeu, de la care 
ne vin toate daturile, 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 şi pe temeiul orânduirilor 
canonice, cer preasfinţitului sinod al bisericii strămoşeşti Înalta sa binecuvântare, spre a se putea începe 
pregătirile pentru ridicarea acestei sfinte biserici. Şi Domnul va răsplăti celor ce iubesc buna podoabă a 
Casei Sale.  

Al Preasfinţiilor Voastre, cu creştinească dragoste:  
(ss) Ferdinand. 
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