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Abstract: The purpose of our paper is to provide a few pieces of spiritual 
advice and teachings on the Christian faith as found in Patriarch Nicodim 
Munteanu’s writing: Ce să crezi și cum să trăiești? Adecă schema credinței și 
moralei creștine. The work we refer to was written in 1905 and it is among 
the first publications of the above-mentioned author, who was at the time 
administrative vicar of the diocese Dunărea de Jos (1902-1909). Written in a 
clear and simple manner, with a deep dogmatic and moral character, his work 
is representative even today for the believers’ spiritual growth.
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Nicodim Munteanu, al doilea patriarh al României, a fost una din figurile 
proeminente ale Bisericii Ortodoxe Române, un om al lui Dumnezeu și un 
slujitor devotat al credincioșilor ortodocși, pe care i-a păstorit cu dragoste și 
jertfelnicie, atât pe timp de pace, cât și în vremurile tulburi ale celui de-al 
Doilea Război Mondial (1939-1945).

S-a născut în localitatea Pipirig, județul Neamț, pe data de 6 decembrie 
1864, primind la botez numele de Nicolae. După desăvârșirea studiilor primare, 
secundare, teologice și după intrarea în monahism (în 1894, la mănăstirea 
Neamț), datorită vocației sale teologice, va ocupa demnități înalte în cadrul 
Bisericii Ortodoxe Române; le menționăm pe cele mai importante: ierodiacon 
(1894), ieromonah (1896) și predicator la Catedrala mitropolitană din Iași 
(1895); arhimandrit și vicar al Mitropoliei Moldovei (1898-1902); vicar al 
Episcopiei Dunării de Jos (1902-1909); director al Seminarului „Sfântul 
Andrei” din Galați (1908-1909); apoi, începând cu anul 1909, va fi ales arhi-
ereu-vicar al Mitropoliei Moldovei, cu titlul de Băcăoanul (1909-1912), iar 

1  Referat susținut în cadrul Simpozionului internațional „Satul și spiritul românesc, între tradiție și 
actualitate. Lectura Sfintei Scripturi și provocările transmiterii credinței”, organizat de Facultatea de 
Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada 4-8 noiembrie 2019.
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mai apoi, arhiereu al Episcopiei Hușilor (1912-1923) și mitropolit al Moldovei 
(1935-1939). La data de 30 iunie 1939, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române l-a ales patriarh al României, fiind înscăunat la 5 iulie. A trecut la 
cele veșnice pe 27 februarie 1948 2.

În toți anii de păstorire a desfășurat o rodnică activitate pastoral-misionară, 
ctitoricească și academică, remarcându-se îndeosebi ca traducător al Sfintei 
Scripturi și a unor opere teologice din limba rusă, dar și ca autor al unor lucrări 
de spiritualitate ortodoxă, pentru zidirea sufletească a credincioșilor 3.

Din bogata sa activitate publicistică, ne vom opri, în cercetarea de față, 
asupra primei sale scrieri în domeniul Teologiei, intitulată: Ce să crezi și cum 
să trăiești? Adecă schema credinței și moralei creștine, o lucrare temeinică și 
sugestivă prin însuși titlul și prin conținutul ei.

2. Privire generală asupra edițiilor acestei lucrări
Lucrarea intitulată Ce să crezi și cum să trăiești? Adecă schema credinței 

și moralei creștine, apărută la București, în anul 1905, se înscrie între cărțile 
teologice originale ale Patriarhului Nicodim Munteanu, pe atunci deținând 
funcția de vicar administrativ al Eparhiei Dunării de Jos (1902-1909). Concepută 
pentru trebuințele duhovnicești ale credincioșilor ortodocși, sub formă de 
broșură, într-un stil cât se poate de limpede și simplu, autorul reușește să 
sintetizeze învățătura de credință ortodoxă, pe înțelesul tuturor, atât din punct 
de vedere dogmatic, cât și moral.

Datorită conținutului moralizator și odată cu înălțarea autorului pe cele mai 
înalte trepte din ierarhia bisericească (episcop, mitropolit și patriarh al 
României), lucrarea a cunoscut o largă răspândire în toate eparhiile din țară, 
fiind reeditată în zece ediții 4, între anii 1905-1943, la unele tipografii din 

2  Teodor N. Manolache, Biografia Î.P.S. Nicodim, Patriarhul României, Mănăstirea Neamț, 1947, 
180 p.; Mihai Bistriceanu, Viața și activitatea Patriarhului Nicodim Munteanu, Iași, Editura Trinitas, 
2007, 239 p.; Mircea Păcurariu, Dicționarul Teologilor Români, ed. a III-a, Sibiu, Editura Andreiana, 
2014, pp. 432-434; Alexandru Moraru, Dicționarul ierarhilor români și străini – slujitori ai 
credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, București, Editura Basilica, 2015, pp. 304-307. 

3  Date cronologice cu privire la opera teologică a Patriarhului Nicodim Munteanu a se vedea 
la: Mihai Bistriceanu, Viața și activitatea Patriarhului Nicodim Munteanu..., pp. 103-239; Vasile 
Muntean, „Patriarhul Nicodim Munteanu. Scrieri originale, prelucrări, traduceri”, în Almanahul 
Arhiepiscopiei Timișoarei, XXXIX (2019), Timișoara, Editura Învierea/Arhiepiscopia Timișoarei, 
2019, pp. 181-184; Antipa Burghelea, „File cărturărești din viața Patriarhului Nicodim”, în Lumina, 
anul XV, nr. 237 (4416), joi, 17 octombrie 2019, p. 12.

4  Ediții ale acestei lucrări:
Ce să crezi și cum să trăiești? Adecă schema credinței și moralei creștine, înainte cuvântare de 

Pimen, Episcopul Dunărei de Jos, ediția I, București, Stabilimentul de arte grafice «Albert Baer», 
1905, 47 p., 19 x 12,8 cm.

Ce să crezi și cum să trăiești? Adică sâmburele credinței și moralei creștine, către cititor de 
Pimen, Episcopul Dunărei de Jos, ediția a II-a populară, București, Atelierele grafice Socec & Co., 
1907, 48 p., 17,3 x 12, 6 cm. (Biblioteca clerului «Solidaritatea» din Eparhia Dunărei de Jos).

Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei creștine, înainte cuvântare de 
Pimen, Episcopul Dunărei de Jos, ediția a III-a, București, Tipografia «Gutemberg» J. Gobl S-ori, 
1910, 45 p., 18 x 13 cm. (Biblioteca Bunului Creștin, nr. 1).
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București și la tipografia mănăstirii Neamț sau Cernica 5. O ediție mai recentă 
a fost publicată în anul 1997, de către editorul Tănase Nicolae, la Iași 6, iar un 
extras din această lucrare găsim în Calendarul pentru popor al Asociațiunii 
pe anul 1929 7. De asemenea, trebuie să menționăm faptul că, în cursul anilor 
editării, titlul acestei lucrări a suferit unele modificări minore; de pildă, ediția 
a II-a, din anul 1907, are ca titlu: Ce să crezi și cum să trăiești? Adică sâm-
burele credinței și moralei creștine, iar ediția a III-a, din anul 1910, prezintă 
titlul: Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei creștine.

În ce privește structura compozițională a lucrării, se pot distinge două secțiuni 
ample, însoțite de întrebările: I. Ce să crezi? și II. Cum să trăiești?, autorul tratând, 
cu multă meticulozitate și măiestrie, probleme legate de teologia dogmatică și 
teologia morală. Pe scurt, lucrarea se dorește a fi un fel de Catehism sau Abecedar 
de credință, alcătuit pe baza învățăturilor din Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.

3. Învățături cu caracter dogmatic
Învățăturile cu caracter dogmatic ale Patriarhului Nicodim Munteanu se 

axează pe elemente de triadologie, hristologie, mariologie, eclesiologie și 
eshatologie, alături de altele, care fac referire la preoția sacramentală, Sfintele 

Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei creștine, înainte cuvântare de 
Pimen, Episcopul Dunărei de Jos, ediția a IV-a, București, Institutul de Arte Grafice C. Sfetea, 1916, 
40 p., 15,5 x11,6 cm. (Administrația Casei Bisericii – Biblioteca religioasă, nr. 1).

Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei creștine, înainte cuvântare de 
Pimen, Episcopul Dunărei de Jos, ediția a V-a, cu învoirea PS Nicodim Munteanu, cu binecuvântarea 
ÎPS Metropolit al Moldovei și Sucevei, D.D. Dr. Pimen, în timpul stăreției PC Arhimandrit Valerie, 
Neamț, Tipografia Mănăstirii Neamț, 1923, 32 p., 16 x 12 cm.

Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei creștine, ediția a VI-a, ediția 
Institutului Biblic, Tipografia bisericească din Sfânta Mănăstire Cernica, 1925, 36 p., 16 x 11,5 cm. 
(Biblioteca Institutului Biblic al Bisericii Ortodoxe Române, nr. 8).

Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei creștine, ediția a VII-a, București, 
Editura Institutul Biblic al Bisericii Ortodoxe Române, 1927, 36 p., 16 x 11,5 cm. 

Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei creștine, ediția a VIII-a, Tipografia 
Mănăstirii Neamțu, 1929, 36 p., 16,5 x 11,7 cm.

Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei creștine, ediția a IX-a, Institutul 
Biblic București, Tipografia Sfintei Mănăstiri Cernica, 1930, 36 p., 16,3 x 11,9 cm. (Biblioteca Institutului 
Biblic al Bisericii Ortodoxe Române, nr. 8); Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și 
moralei creștine, ediția a IX-a, Editura și tiparul Sfintei Mănăstiri Neamț, 1940, 47 p., 14,7 x 10,1 cm. 

Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei creștine, ediția a X-a, Editura 
Institutului Biblic al Bisericii Ortodoxe Române, București, Tipografia Cărților Bisericești, 1935, 
31 p., 20 x 13,2 cm. (Biblioteca Institutului Biblic, nr. 8); Ce să crezi și cum să trăiești? Adică 
miezul credinței și moralei creștine, ediția a X-a, Editura și tiparul Sfintei Monastiri Neamțu, 1943.

5  Mihai Bistriceanu, Viața și activitatea Patriarhului Nicodim Munteanu..., pp. 103-104.
6  Patriarhul Nicodim Munteanu, Ce să crezi și cum să trăiești, editată de Tănase Nicolae, Iași, 

Editura Pelerinul, 1997, pp. 3-24. Ediția aceasta mai cuprinde și alte scrieri, precum: Ispitele 
creștinilor. Convorbirea Cuviosului Antonie cel Mare cu diavolul, pp. 25-40; Convorbirea Sfântului 
Macarie cel Mare cu Îngerul lui Dumnezeu, pp. 40-52; Cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, pp. 
53-55; Dulceața păcatului omoară sufletul, pp. 55-57 și Iubite cititor, pp. 57-64.

7  Nicodem, Episcopul Hușilor, Ce să crezi? Cum să trăiești?, în Calendarul pentru popor al 
Asociațiunii pe anul 1929, întocmit de Victor Lazăr [Biblioteca poporală a Asociațiunii „Astra”, 
anul 18, nr. 162, 1928 (10)], Sibiu, Editura Asociațiunii „Astra” Sibiu, 1929, p. 63.
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Taine, cinstirea proorocilor, a apostolilor, a sfinților, a icoanelor și a semnului 
Sfintei Cruci; câteva fraze sunt destinate rugăciunilor pentru cei adormiți.

Majoritatea învățăturilor de credință sunt introduse prin verbul „a crede”, 
folosit la modul imperativ. Astfel, cu privire la dogma Sfintei Treimi, Patriarhul 
Nicodim teologhisește despre cele trei persoane trinitare și despre însușirile 
și distincțiile lor:

„Crede într-un singur Dumnezeu, preamărit și închinat în Treime: Tatăl și 
Fiul și Sfântul Duh, - Tatăl nenăscut, Fiul născut din Tatăl mai înainte de veci 
și Duhul Sfânt purces de la Tatăl; toți trei alcătuind Treimea cea de o ființă și 
nedespărțită.

Crede, că Dumnezeu [este] duh veșnic, care totdeauna a fost, este și va fi: 
atotputernic, care toate le-a făcut din nimic numai cu cuvântul Său; pretutin-
denea de față, de care nu ne putem ascunde nicăirea, căci vede tot ceea ce noi 
facem și aude tot ceea ce noi grăim; atotștiutor, care știe toate gândurile și 
toate dorințele noastre cele ascunse; atotbun, care necontenit revarsă asupra 
noastră îndurările Sale, voiește ca toți să ne mântuim și de aceea a trimis la 
noi pe Unul născut Fiul Său; - dar în același timp este și atotdrept, răsplătind 
fiecăruia după faptele sale” 8.

Persoana divino-umană a Fiului lui Dumnezeu și actele Sale de răscumpă-
rare au drept obiectiv elucidarea problemelor de hristologie, mai precis: taina 
întrupării Fiului lui Dumnezeu și nașterea Sa din Fecioara Maria prin puterea 
Sfântului Duh, lucrarea Sa mântuitoare, înălțarea la cer și revenirea Sa în slavă 
pentru a judeca viii și morții, așa cum s-a mărturisit și s-a hotărât de către 
Sfinții Părinți la primele patru Sinoade Ecumenice (Niceea, 325; Constantinopol, 
381; Efes, 431 și Calcedon, 451):

„Crede, că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Preacurata 
Fecioara Maria cu adevărat și că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om 
adevărat, și în El dumnezeirea și omenirea se află unite, dar neamestecate și 
nedespărțite, din care pricină El se numește Dumnezeu-Om.

Crede, că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin patimile Sale și prin moartea 
Sa pe cruce ne-a răscumpărat din moartea veșnică și că cei ce cred în El nu 
vor muri, ci vor moșteni viața fericită.

Crede, că Domnul Iisus Hristos, Care S-a înălțat la cer, iarăși va veni cu 
slavă să judece viii și morții și că la slăvita Lui a doua venire, toți morții vor 
învia, adică toate trupurile oamenilor morți, împreunându-se cu sufletele lor, 
se vor scula și vor fi nestricăcioase și nemuritoare; iară trupurile oamenilor 
vii, la venirea Domnului, într-o clipă se vor schimba și se vor face nestrică-
cioase și nemuritoare.

8  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine, ediția a X-a, Editura și tiparul Sfintei Monastiri Neamțu, 1943, pp. 3-4.; în continuare vom 
cita textul numai din această ediție.
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Crede, că la acea judecată a Domnului se va răsplăti fiecăruia din noi după 
credința și faptele noastre și că după dânsa se va începe pentru unii din noi o 
viață fericită, veșnică, iară pentru alții o muncă veșnică” 9.

De asemenea, în acest context, autorul o numește pe Fecioara Maria 
„Născătoare de Dumnezeu”, cea care atât înainte de naștere, cât și după naștere, 
a rămas fecioară și de aceea Biserica o cinstește cu atributul de „Pururea-
Fecioară” 10. Alături de Fecioara Maria, credincioșii sunt îndemnați să-i cinstească 
pe îngeri, pe sfinți, pe prooroci și apostoli, ca unii care „au învățat și au propo-
văduit insuflați fiind de Duhul Sfânt”, fiind mijlocitori la Dumnezeu pentru noi: 

„Crede, că rugăciunile și mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, 
ale îngerilor și ale sfinților au darul de a îndupleca pe Dumnezeu și a-L face 
milostiv spre noi; de aceea cheamă-i în rugăciunile tale, iară moaștele plăcuților 
lui Dumnezeu celor proslăviți, cinstește-le ca pe niște biserici sfințite ale 
Duhului Sfânt” 11.

Un aspect deosebit de important îl ocupă învățătura despre Sfânta Biserică 
Universală, „care păstrează curat și neatins tot ceea ce Domnul nostru Iisus 
Hristos I-a încredințat ei; tot ceea ce au așezat într-însa dumnezeieștii Lui 
apostoli și tot ceea ce s-a întocmit și legiuit la cele șapte sinoade ecumenice”. 
Fiecare credincios este îndemnat să creadă „întru una, sfântă, sobornicească 
și apostolică Biserică”, Iisus Hristos fiind „unicul și singurul cap ... și că după 
a Lui făgăduință, ea nu va fi biruită de nici o putere dușmană, ci va exista până 
la sfârșitul veacurilor” 12. Aici, în Biserică, preoția sacramentală își exercită, 
prin Duhul Sfânt, „puterea mântuitoare de a lega și a dezlega păcatele oame-
nilor” și tot aici, Iisus Hristos, pentru a împărtăși credincioșilor dumnezeiescul 
Har, a așezat Sfintele Taine: Botezul, Mirungerea, Împărtășania, Pocăința sau 
Spovedania, Preoția, Nunta și Maslul 13.

Ultimele învățături dogmatice sunt legate de cinstirea Sfintei Cruci, „pentru 
că pe dânsa răstignindu-Se Domnul, a săvârșit mântuirea a toată lumea”; de 
cinstirea icoanelor Mântuitorului, ale Maicii Domnului și ale sfinților: „dă-le 
cinstea cuvenită cu tot respectul, și privind la dânsele, înalță-te cu mintea și 
cu simțurile tale către aceia pe care îi închipuiesc ele”, precum și de rugăciunile 
pentru cei adormiți, „care sunt folositoare și de aceea, precum te rogi pentru 
cei vii chiar și când ei nu sunt de față, tot așa te roagă cu căldură și pentru cei 
morți, deși ei nu sunt cu tine, totuși ei sunt vii înaintea lui Dumnezeu” 14.

9  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., pp. 5-6.

10  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., p. 5.

11  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., pp. 8-9.

12  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., pp. 6-7.

13  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., pp. 6-7.

14  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., p. 9.
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Așa cum am putut observa, întreaga învățătură dogmatică a Patriarhului 
Nicodim Munteanu este scrisă în lumina Ortodoxiei, într-un stil limpede și 
simplu, având la bază Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție și hotărârile dogmatice 
ale Sfinților Părinți expuse în Simbolul Niceo-Constantinopolitan. 

4. Învățături cu caracter moral
Ca orice slujitor al lui Dumnezeu, Patriarhul Nicodim Munteanu Îl 

propovăduiește pe Dumnezeu ca fiind atotputernic, creatorul tuturor celor 
văzute și nevăzute și proniatorul creației Sale. În relația cu Dumnezeu, omul 
este dator să-L recunoască ca Părinte, să-L iubească mai presus de orice și 
să-și pună nădejdea și încrederea în ajutorul Său. Astfel, la întrebarea Cum să 
trăiești?, îndemnul patriarhului ar fi acesta:

„Să ai pururea în inima ta frica lui Dumnezeu și nu uita că Dumnezeu 
pretutindenea e cu tine, oriunde te-ai afla, și Lui îi sunt descoperite nu numai 
toate faptele, ci și gândurile și dorințele tale.

Să nu te nădăjduiești nici în puterea ta, nici în bogăția ta, nici în înțelepciunea 
ta, nici în prietenii și sprijinitorii tăi cei puternici, ci toată nădejdea ta s-o pui 
în Dumnezeu.

Orice treabă s-o începi cerând binecuvântarea lui Dumnezeu și s-o isprăvești 
mulțumind Lui.

Ca unul ce ești creștin și fiu al sfintei noastre Biserici Ortodoxe de Răsărit, 
să-i arăți supunere fiască și să păzești toate poruncile ei” 15.

Alte îndemnuri fac referire la modul cum fiecare creștin este dator să se 
raporteze la Biserică și cum să se comporte în cadrul celebrărilor liturgice:

„Mergând la Biserică, dă-ți seama că mergi în casa lui Dumnezeu, și de 
aceea intră și stai într-însa cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste.

În Biserică să nu te uiți la dreapta și la stânga spre cei ce se roagă, nici să 
vorbești cu alții, nici să umbli de colo până colo, ci, lepădând toată grija cea 
lumească și ațintindu-ți toată luarea aminte la slujba ce se face în Biserică, 
roagă, mulțumește și mărește pe Domnul” 16.

Rugăciunea, ca hrană a sufletului, și pocăința pentru păcatele noastre sunt 
două coordonate necesare pentru sporirea în viața duhovnicească, alături de 
împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului. De aceea, patriarhul îndemna:

„Roagă-te cu căldură, roagă-te cu credință și nădejde, că Tatăl Ceresc va 
asculta rugăciunea ta. Roagă-te, ca să-ți trimită tot ceea ce-ți este de folos 
pentru viață și, mai cu seamă, ca să te țină până la sfârșitul vieții neclintit în 
credință și curăție și la rugăciunea fierbinte, adaugă și munca necontenită.

Arătând lui Dumnezeu în fiecare zi căința pentru păcatele tale, mărturisește-le 
înaintea preotului duhovnic și să nu te lenevești, ci silește-te măcar odată pe 
an să te învrednicești de marea fericire de a te împărtăși cu preacuratul și 

15  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., pp. 10-12.

16  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., pp. 12-13.



107 Câteva din învățăturile de credință ale lui Nicodim Munteanu pentru viața creștină

sfântul Trup și Sânge al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața veșnică” 17.

Alături de acestea, autorul lucrării noastre recomanda împodobirea 
creștinului cu virtuți, precum: smerenia, blândețea, bunătatea, milostenia, dra-
gostea, căci acestea „fac pe oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu” 18. 
Iubirea față de aproapele și îndeplinirea îndatoririlor față de Biserică și față 
de Țară sunt, de asemenea, obligații duhovnicești și obștești:

„Păzindu-ți viața ta, ca un dar dumnezeiesc, să nu dai uitării nici cuvintele 
Mântuitorului, Care zice: «Aceasta este porunca Mea, ca să vă iubiți unul pe 
altul, precum v-am iubit și Eu. Mai mare dragoste însă nimenea nu poate să 
aibă, decât să-și pună cineva sufletul său pentru prietenii săi». Când deci 
împrejurările vor cere, fii gata a-ți jertfi chiar viața pentru Lege, pentru Țară 
și pentru Rege” 19.

Pentru că viața aceasta trecătoare este împletită atât cu bucuria, cât și cu 
întristarea, trebuie să ne punem nădejdea doar în Bunul Dumnezeu, Care nu-l 
părăsește pe om niciodată:

„Să știi însă și aceea, că Tatăl Ceresc, pregătindu-ne pentru cer, trimite în 
această viață, și celor ce se tem de Dânsul nu numai bucurii, ci, pentru a-i 
întări în virtute, le trimite și supărări; de aceea să nu te deznădăjduiești când 
vor veni asupra ta boli și necazuri, ci primește-le ca trimise de Dumnezeu, cu 
liniște și supunere, aducându-ți aminte de cuvintele Scripturii, care zice că: 
„pe cine iubește Dumnezeu, pe acela îl și ceartă” 20.

„În fericire nu te îngâmfa, ca să nu cazi. Adu-ți aminte de sfatul înțeleptului, 
care zice: când ești sătul, adu-ți aminte de foame; când ești bogat, adu-ți aminte 
de lipsă și sărăcie. De dimineața și până seara vremea adesea se schimbă.

În nenorocire nu te deznădăjdui, ci smerindu-te sub mâna cea puternică a 
lui Dumnezeu, cere de la Dânsul ajutor și sprijin cu credință și cu nădejde. 
Aproape este Domnul de cei umiliți cu inima și pe cei smeriți cu sufletul va 
mântui... Nu uita, că tu ești călător și străin aici și că o fericire deplină și sta-
tornică n-o poți găsi, decât numai în patria ta cea cerească, unde nu este nici 
durere, nici întristare, ci numai viață și bucurie nesfârșită. Într-acolo îndreaptă-ți 
toate dorințele și nădejdea ta; într-acolo îndreaptă-ți ochii tăi în vremuri de 
necaz și strâmtorare” 21. 

Patriarhul Nicodim Munteanu ne oferă și câteva învățături privitoare la 
familia creștină și Taina Căsătoriei, pe care o consideră „ca o legătură sfântă 
... așezată de Dumnezeu pentru binele neamului omenesc”. Astfel, în căsnicie, 

17  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., pp. 13-14.

18  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., pp. 14-15.

19  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., p. 18.

20  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., p. 11.

21  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., p. 20-21; 22.
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soții trebuie să ducă o viață cinstită, curată, plină de iubire și de credincioșie, 
crescându-și în frica de Dumnezeu copiii:

„Pune mare preț pe fericirea familială și pacea căminului; roagă-te necon-
tenit lui Dumnezeu și fă tot ce poți pentru a le întemeia în casa ta, căci cu nimic 
în lume nu se pot schimba.

Pe copii crește-i în frica lui Dumnezeu, căci ei îți sunt dați de Cel de Sus, 
ca să-i pregătești pentru țară, societate și viață veșnică și vei da seama de ei 
la înfricoșătoarea judecată.

Învață-i, prin pilda ta, a fi muncitori, harnici, cinstiți și a se mulțumi cu 
puțin; acestea îi vor feri de multe rele și ispite în viață” 22.

În sfârșit, lucrarea se încheie prin câteva sfaturi duhovnicești care trebuie 
să stea la temelia vieții fiecărui creștin ortodox, pentru ca toți să trăim în pace 
și liniște în viața aceasta și să putem dobândi Împărăția lui Dumnezeu:

„Fii cu toată lumea în pace; purtarea să-ți fie blândă – toate ale tale fapte 
să le faci cu blândețe.

Să nu plătești cu rău pentru rău, ci biruiește răul cu binele. Pe cei ce te 
blestemă, binecuvintează-i; celor ce te urăsc, fă-le bine și roagă-te pentru cei 
ce te obijduiesc.

Nu ține minte răul și nu uita binele ce ți s-a făcut.
Nu numai să nu mărturisești niciodată strâmb împotriva aproapelui tău, dar 

nici să nu povestești păcatele lui, ci să le acoperi cu haina iubirii și a îngăduinței.
De vezi pe aproapele tău căzut în patimi urâte, nu-l disprețui și nu-l osândi 

în inima ta, ci compătimește-l ca pe un frate în primejdie și, de nu-l poți 
îndrepta, roagă-te lui Dumnezeu pentru dânsul.

Când faci cuiva bine, nu aștepta recunoștință și nici nu te mâhni pentru 
nerecunoștință, care e așa de obișnuită acum între oameni.

Oricât de bine ți-ar fi aici, adu-ți aminte că nu ești acasă și că toate cele ce 
ai și din care te îndulcești pe pământ nu sunt ale tale, pentru că nu le poți lua 
cu tine pe cealaltă lume.

Cugetă cât mai des la păcatele tale și te căiește pentru ele, ca să nu te 
găsească moartea nepregătit.

Sârguiește-te cât poți să sporești în viață curată și în fapte bune, chemând 
pururea pe Dumnezeu în ajutor” 23.

Acestea sunt, în mare, învățăturile de credință și sfaturile duhovnicești expuse 
de Patriarhul Nicodim Munteanu în lucrarea: Ce să crezi și cum să trăiești? 
Adecă schema credinței și moralei creștine, o lucrare temeinică și sugestivă prin 
însuși titlul și prin conținutul ei, o lucrare care și astăzi rămâne de actualitate și 
de folos pentru fiecare creștin ortodox și, de ce nu, un Testament înduioșător al 
unui vrednic patriarh al Bisericii Ortodoxe Române – Nicodim Munteanu.

22  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., pp. 23-24.

23  Nicodim, Patriarhul României, Ce să crezi și cum să trăiești? Adică miezul credinței și moralei 
creștine..., pp. 28-32.


