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Abstract: The purpose of the historical truth is to know and understand 
the historical context and to fructify this information for world’s development. 
If one were to summarise the activity and mission of Father Patriarch Justinian, 
the most suitable words would be those engraved on his tomb: “I fought the 
good fight. I kept faith unspoiled. I reached the end of my life. From now 
onwards, I’ll be expecting the virtue reward that Lord, the righteous Judge, 
will give me that day”.
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Un reprezentant al şcolii romantice germane, Friedrich Schlegel, spunea că 
„istoricul este un profet cu faţa întoarsă spre trecut” 1. Istoria păstrează luminile 
şi umbrele ei, încercând să înlăture praful depus de vânturile timpului şi să arate 
memoria scrijelită în vreun colţ al lumii. Istoricul este înţeleptul care pătrunde 
chibzuit în tainele istoriei pentru a cunoaşte şi a înţelege evenimente demult 
apuse. Harisma vizionară a istoricului constă în înţelegerea profundă a istoriei, 
dincolo de licăririle  (în)semnelor timpului. Cercetătorul are datoria de a păşi pe 
acest piedestal academic, pentru a gusta din roadele tainei, pentru că altfel, tot 
efortul lui de răsfoire a secolelor se transformă într-o curiozitate nevrotică cau-
zatoare de traume culturale. Profetul nu este un vrăjitor care frământă istoria 
pentru a o schimba. Orice intervenţie şi încercare de primenire a trecutului 
reprezintă o ucidere a lui. Istoria nu poate fi preschimbată şi nici transformată. 
Ea trebuie doar înţeleasă, indiferent de treptele culturale pe care te afli. Şi da, 
nu istoria trebuie metamorfozată, ci noi, deoarece ne iniţiem în tainele ei, ne 
metamorfozăm, creştem sau ne micim în funcţie de înţelegerea sau neînţelegerea 
acestei zeiţe frivole, istoria. Şi pentru că numim istoricul profet, iar istoria tainiţă 
a nestematelor trecutului, observăm că există un paradox al cercetării, şi anume: 
unii profeţi se ocupă de istorii mari, fără să poată trăi câteva momente în 

1  Tudor Vianu, Dicţionar de maxime comentat, Bucureşti, 1962, p. 1962.



123Câteva considerații din trecutul Bisericii noastre

contextele cercetate. Interesul şi indiscreţia morbidă, vicii grosiere, de altfel, 
pentru un filo-kalos, determină un melanj de minciună şi adevăr. Imixtiunea în 
textele celor care doresc să te desfiinţeze în prezent, dar mai ales în viitor, nu 
este neapărat unicul barometru istoric. Sigur, poate fi un instrument de cercetare 
istorică, însă, înainte de toate, ar fi potrivit să urmărim contextul în care au fost 
redactate „muncile postacilor” de atunci şi mai ales, misiunea lor de şantaj şi de 
moarte, „trăită” în viaţă. Detractorii tuturor timpurilor vor căuta, iniţia, studia şi 
tatona toate oportunităţile de a-i încătuşa pe toţi decidenţii oricărei comunităţi, 
prin şantaj, şi astfel să se poată impune printr-o forţă nevăzută. Calomniatorii 
ocazionali nu sunt întotdeauna martorii adevărului. Interesul de serviciu într-un 
anume context este hrana defăimătorului. Cu toate acestea, nu trebuie minima-
lizată importanţa informației, dar în acelaşi timp este important să vedem ce 
efecte istorice (în timp) produce. 

Adevărul trebuie cunoscut, indiferent de cât de greu poate fi acceptat. Însă, 
există o diferenţă imensă între adevăr şi adevărurile mărunte, indiferent de ce 
parte a dialecticii te afli. Minciuna, şi mai ales propriile minciuni, te parali-
zează, te mortifică, te autodesfiinţează, pierzând orice respect şi capacitate de 
a păstra comuniunea cu semenii.

Despre personalităţile istorice s-a glosat mult, încât dacă am aduna toate 
informaţiile despre unii dintre ei, am constata că există mai multe biografii, 
deci, mai multe „vieţi” trăite. Sau, poate dacă aceşti oameni ar fi trăit tot ce 
s-a spus şi scris despre ei, ar fi avut nevoie de sute de ani de viaţă. Dintotdeauna, 
există interes faţă de biografiile „ascunse” ale celebrităților. Poate că indiscreţia 
este folositoare celor care se măsoară cu eroii. Sau putem admite că unele 
personaje au fost hiperbolizate. Totuşi, sunt şi mărturii evidente, certitudini 
care nu pot fi compromise de timp şi de om. 

Bârfele şi informaţiile îndoielnice nu reprezintă cercetare şi adevăr istoric. 
Scopul adevărului istoric este cunoaşterea şi înțelegerea contextului istoric, 
precum şi fructificarea acestor descoperiri pentru mai bunul mers al lumii. 
Învăţămintele dobândite şi valorificate din cercetarea istorică reprezintă laurii 
câştigaţi de profetul întors cu faţa spre trecut. El, istoricul, oferă o interpretare 
justă a istoriei şi oferă o perspectivă viitorului. Fără întrevederea viitorului, 
razele şi umbrele istoriei pot fi poveri zadarnice aşezate pe umerii omenirii. 

Nu trebuie să dezertăm în faţa interogaţiei. Întrebările sunt bornele de 
orientare spre adâncuri şi taine. Dar rafinamentul istoric în angajarea istorică 
nu înseamnă promiscuitate şi concupiscenţă. Proximitatea trecutului nu are 
un caracter pasiv, ci unul motivaţional şi angajant. Avem nevoie de trecut, de 
geneză, la fel de mult precum suntem implicaţi în prezent. Rădăcinile adânc 
înfipte în istorie sunt temelia prezentului şi a viitorului prezent. 

Latinii spuneau odinioară: „Veritas odium parit” – adevărul seamănă ură, 
numai în sensul în care este interpretat adevărul, de interesele de moment etc. 
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Tot latinii, însă, au afirmat că „vincit omnia veritas”, cum că adevărul totul 
învinge şi această afirmaţie este dătătoare de speranţă şi sens. 

Revenind la personalitatea patriarhului Justinian, este foarte simplu de 
observat că începând cu perioada în care a fost ales arhiereu şi patriarh al 
României, s-a pornit o campanie de discreditare a sa. Imaginea publică a unui 
cleric se poate distruge în primul rând prin imoralitate. Compromiterea per-
soanei era sigură dacă se fabricau şi se „probau” relaţii ascunse cu persoane 
din anturajul patriarhului. Aceleaşi fapte imorale săvârşite de vreun lider politic, 
aşezat în fruntea partidului, dacă ar fi fost reale, nu reprezintă absolut nimic. 
În schimb, dacă se dorea compromiterea liderului respectiv, se falsificau şi se 
„prezentau” vechi legături cu duşmanii ţării, cu orice persoană căzută în diz-
graţiile conducătorilor, pentru a se obţine discreditarea lui definitivă.

Deci, prima etapă o reprezenta compromiterea şi discreditarea personajului 
„x” pentru ca mai apoi să se folosească șantajul împotriva sa. Compromiterea 
şi şantajul erau cele mai eficiente mijloace pentru controlul exercitat asupra 
oricărui lider. Compromiterea era făcută în funcţie de locul ocupat în societate 
de persoana respectivă, preot, călugăr, arhiereu, funcţionar, politician etc., de 
familia sau apropiaţii omului şi în funcţie de contextul urmărit. Pentru aceasta 
ar fi important să avem în vedere că multe din documentele vremii erau fabri-
cate la comandă, tocmai pentru discreditarea cuiva. Evaluarea atentă a sursei 
de la care vine informaţia este foarte, foarte importantă. Multe „surse”, pentru 
a-şi mulţumi superiorii, născoceau întâmplări, cuvinte şi evenimente „în interes 
de serviciu”. Există azi o predilecţie de a prelua ad littteram toate informaţiile 
din vreun document, până nu demult secret. Numai că în acelaşi timp avem 
nevoie de discernământ şi înţelepciune pentru a evalua, limpezi şi deosebi 
informaţia de dezinformare.

Scopul tuturor acţiunilor conspirative era şantajul. În cazul patriarhului 
Justinian, însă, semnalăm că între încordarea autorităţilor vremii de a desfiinţa 
Biserica Ortodoxă Română şi atitudinea întâistătătorului ei de a se îngriji de 
bunul mers al vieţii bisericești nu se întrevede nicio urmă de şantaj. În momentul 
în care s-a decis uciderea patriarhului Justinian, era evidentă poziţia ierarhului 
faţă de hotărârile stăpânirii comuniste. 2 Nu aveai cum să îţi rişti viaţa, de vreme 
ce puteai fi uşor şantajat. Cu toate că era cunoscută întâmplarea legată de 
evadarea unor lideri comunişti din lagărul de la Târgu Jiu şi întâlnirea lor cu 
părintele Ion Marina, pe atunci slujitor la o biserică din Râmnicu Vâlcea, nu 
puţini au fost cei ce au dorit uciderea patriarhului. 

2  Se precizează într-un document de la începutul anilor 1950, al Serviciilor secrete americane 
CIA, despre patriarhul Justinian că „lichidarea sa este aşteptată din oră în oră” (http://adevărul.ro/
locale/hunedoara/biografie-necenzurată-patriarhului-roşu-averea-uriaşă-luxul-plăcerile-lumeşti-
justinian-marina-1 html.)
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Dacă cercetăm biografia patriarhului Justinian, descoperim în persoana sa 
un tânăr care se numără printre bursierii Seminarului din Râmnicu Vâlcea, fiind 
declarat admis în urma unui concurs la care candidau zece tineri pentru un loc.

În şcoală a fost remarcat de profesorii care l-au apreciat, pentru ca mai 
târziu, să îl propună pe fostul elev de odinioară în funcţia de director al şcolii 
la care a învăţat. Ca preot, Ioan Marina a fost iubit de credincioşii care îi aşezau 
fotografia printre icoanele din casă. Energic şi gospodar, părintele Marina a 
renovat toate bisericile la care a slujit, încât numele său a fost cunoscut în toată 
eparhia. 3 Episodul întâlnirii cu Gheorghiu-Dej, pe când acesta era fugar în 
lagăr, a reprezentat, poate, un moment de cotitură în viaţa părintelui Marina. 
Însă, remarcăm încrederea pe care o aveau oamenii în părintele Marina, de 
vreme ce, într-o situaţie dificilă, au ales să ascundă în casa parohială, un fugar. 
Nu cunoaştem ce a discutat Dej cu părintele Ioan, pe atunci apropiat de Partidul 
Naţional Ţărănesc, dar, cu siguranţă, Dej a fost impresionat de personalitatea 
părintelui Marina şi de discreţia lui. 

Ctitor de biserici şi lăcaşuri sfinte, permanent gospodar, părintele Marina 
a reabilitat şi renovat Tipografia episcopiei Râmnicului, îngropată în datorii 
şi dezafectată. Harnic gospodar al bisericii, părintele Marina a fost şi un iubitor 
al mănăstirilor. A fost apropiat de călugării de la Mănăstirea Frăsinei din 
apropierea Râmnicului, ctitorie a Sfântului Calinic. Părintele Marina s-a inspi-
rat din exemplul Sfântului Calinic de la Cernica, fost episcop al Râmnicului. 
După decesul soţiei, s-a apropiat mai mult de mănăstire, încât, în momentul 
alegerii ca ierarh, a dorit să fie călugărit la Frăsinei. Iată, deci, personalitatea 
părintelui Ioan Marina înainte de alegerea întru arhiereu. Om harnic, înţelept, 
gospodar, iubit şi apreciat de credincioşi şi respectat chiar şi de oamenii nere-
ligioşi sau opozanţii care aveau şi alte opţiuni sociale sau politice. 

Principala vină adusă Patriarhului Justinian este „că a contribuit la supri-
marea Bisericii Greco-catolice din România şi ar fi acceptat prigoana regimului 
asupra preoţilor catolici”. 4 Adevărul este că, în tot lagărul comunist instalat 
în răsăritul Europei s-a dorit desființarea oricărei forme de religiozitate. Toate 
cultele au avut de suferit, inclusiv Biserica Ortodoxă. Înainte de instaurarea 
comunismului în România, în Europa de Est, Stalin a ordonat desființarea 
Bisericilor Greco-catolice din Ucraina, Slovacia etc. şi arestarea şi condam-
narea episcopilor şi preoţilor pentru trădare. 

Clericii catolici şi greco-catolici erau condamnaţi pentru legăturile lor admi-
nistrativ-spirituale cu Vaticanul. Este greu de înţeles cum un conducător ca 
Stalin, care a trecut printr-o şcoală de teologie, un cititor împătimit, care avea 
mii de cărţi adnotate, să ajungă să ordone cele mai cumplite crime din istoria 
umanităţii. A considera, însă, că patriarhul Justinian este responsabil în 

3  Pr. Marius Ioana, „Patru decenii de la înveşnicirea patriarhului Justinian Marina”, Columna 
2000. Revistă de cultură istorică, nr. 69-72, 2017, p. 208-210.

4  vezi „Biografie necenzurată”, op.cit.
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România de desfiinţarea Bisericii Greco-catolice, este un fals. Ori cu patriarh, 
ori fără el, Biserica ar fi fost oricum desfiinţată, la fel ca în alte ţări. Sigur că 
patriarhul Justinian i-a îndemnat pe clericii şi credincioşii greco-catolici să 
frecventeze Biserica Ortodoxă, dar nu el a ordonat şi nici nu a încurajat acest 
lucru. Din contră, ierarhii greco-catolici care nu au fost ucişi de regimul comu-
nist au fost izolaţi la mănăstirile Dragoslavele şi Căldăruşani, iar patriarhul 
Justinian îi vizita în repetate rânduri. Şi mare parte din Sinodul ortodox a fost 
destituit şi trimis cu domiciliul forţat la mănăstirea Cernica sau Căldăruşani. 
Aproape toţi ierarhii ortodocşi după 1948 au murit în condiţii suspecte. Chiar 
patriarhul Justinian era urmărit ca să fie ucis. Şi pentru că „biografiile” patri-
arhului nu îl puteau înfiera sau şantaja, părintele Justinian, încă de la primele 
arestări de preoţi, a protestat împotriva acestor abuzuri şi s-a ostenit pentru 
salvarea bisericii pe care o păstorea. Cu toate că ierarhii ortodocşi nu au fost 
întemniţaţi, totuşi au fost retraşi din funcţii din oficiu şi izolaţi la o mănăstire. 
Patriarhul a înaintat o adresă cu numărul 46839 către ministerul Cultelor în 
data de 23 decembrie 1948, pentru a fi cercetate 13 liste de preoţi arestaţi, cu 
scopul de a se evalua dacă există într-adevăr motive întemeiate pentru această 
arestare. 5 În închisoare şi în lagărele de exterminare comuniste se aflau apro-
ximativ 2000 de preoţi ortodocşi. Pe unii dintre ei, patriarhul Justinian i-a 
ajutat atunci când au fost eliberaţi, iar alţii au reuşit să ocupe şi funcţii de 
conducere. 

În ceea ce priveşte predica patriarhului, s-a observat că părintele Justinian 
reuşea să se apropie de auditoriu într-un fel unic de cuvântare. Dar cuvântările 
consemnate sau alcătuite de mai înainte pentru a fi citite nu cuprind nici măcar 
aceleaşi cuvinte utilizate firesc de patriarh. 6 Din informaţiile apărute în articolul 
amintit, reţinem şi faptul că „patriarhul are un «asistent» atribuit acestuia de 
către regim ca «şef» al său în multe probleme ce ţin de biserică şi se spune că 
pur şi simplu semnează decretele în locul său” 7. Cenzura comunistă trecea şi 
peste voinţa patriarhului şi orice formă de protest era sortită eşecului, pentru 
că regimul comunist dorea desfiinţarea tuturor cultelor religioase din ţară. 
Într-un alt raport amintit, datând din anul 1958, cu prilejul executării şefului 
Bisericii Luterane din Braşov pentru trădare, se arată că „Justinian însăşi se 
află în arest la domiciliu şi că secretarul său şi medicul său au fost reţinuţi” 8. 
În diferite ocazii, patriarhul îşi exprima nemulţumirea faţă de comunişti, fără 

5 George Enache, Adrian Nicolae Petcu, Patriarhul Justinian şi Biserica Ortodoxă Română în 
anii 1948-1964, Editura Partener, 2009, p. 37 apud pr. Marius Ioana, „Patru decenii de la înveşnicirea 
patriarhului Justinian Marina”, Columna 2000. Revistă de cultură istorică, nr. 69-72, 2017, p. 
208-210.

6 Pr. Marius Ioana, „Cuvântările Patriarhului Justinian Marina”, Analele Universităţii de Vest, 
24/2018, p. 95-104.

7 Biografie necenzurată, op.cit.
8 Ibidem
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să se mai teamă de nimeni. 9 Pentru a încheia acest capitol, referitor la Biserica 
Greco-catolică, menţionăm, fără a intra în detalii, doi foşti preoţi greco-catolici 
care au ajuns ierarhi vrednici ai Bisericii Ortodoxe Române şi anume: Visarion 
Aştileanu de la Arad şi Teofil Herineanu de la Cluj.

Alte acuze aduse patriarhului Justinian, aşa cum era de aşteptat din partea 
cuiva care continuă campania de denigrare a patriarhului, vin din partea unor 
surse mai mult decât îndoielnice. Personal, consider că nu poate fi pus în 
discuţie un raport „întocmit de Comitetul Naţional Român din SUA”, o adunare 
în care se discutau mai multe aspecte legate de situaţia politică, economică şi 
spirituală din România, mai mult din zvonurile care circulau decât după 
informații concrete. La fel, în ceea ce priveşte emisiunile de la Radio Europa 
Liberă, era evidentă atitudinea de discreditare a oricărui lider din ţară care se 
afla în relaţii cu conducătorii vremii. În plus, nimeni nu putea dezminţi cele 
„prezentate”, uneori informativ, alteori instigativ, în sensul intoxicării şi dez-
informării publicului, care trebuia să mențină trează conștiința luptei de clasă. 
Am reţine totuşi informaţiile prezentate de un „repatriat în Roma, care l-ar fi 
cunoscut pe Justinian” 10. Atât de bine l-a cunoscut pe patriarh, acest repatriat 
la Roma, încât face greşeli elementare legate de biografia patriarhului Justinian. 
Semnalăm, în primul rând, cele legate de locul nașterii şi anul decesului soţiei. 
Un bun şi fidel informator nu poate face asemenea greşeli. Acest informator 
spune că preotul Ioan Marina, înainte de a fi patriarh, ar fi avut o relaţie „cu 
o văduvă bogată ce locuia pe strada Călăraşi (acum Libertăţii). O altă „afacere 
de dragoste a lui Justinian a fost cu văduva Poldy, o nemțoaică al cărui soţ nu 
s-a mai întors niciodată de pe frontul rusesc. Când a devenit patriarh – spune 
aceeaşi sursă în continuare – a adus-o pe această femeie în București cu el. 
Astăzi, Justinian este implicat într-o nouă idilă, cu o anume Neamţu, fiica unui 
poliţist din Râmnicu Vâlcea. A adus-o să locuiască împreună cu el în reşedinţa 
patriarhală şi a plasat întreaga ei familie sub protecţia sa.” Acelaşi repatriat la 
Roma (n.n. înseamnă că nu era român), informator, susţine că „Justinian a 
participat la orgii cu băutură la Dragoslavele cu fiul său şi prietenele acestuia.” 
Şi continuă autorul, „Justinian se deplasează adesea la o mănăstire din Moldova, 
unde stareţa este una din fostele amante ale sale, numită în funcţie chiar de 
acesta” 11.

Recitind aceste informaţii, ţinând seama de felul în care erau alcătuite 
„biografiile” celor care trebuiau discreditaţi, ne dăm seama de hilarul celor 
prezentate. Întâi de toate, se spune despre o relaţie cu o „văduvă bogată”, fără 
să i se dea numele, ca în cealaltă situaţie. Ne întrebăm, cât de naivi erau acești 
informatori sau coordonatorii lor, de vreme ce fabricau astfel de informaţii. 
Un bărbat văduv, cu doi copii mici, copiii având în jur de 10-12 ani când le-a 

9 Pr. Marius Ioana, „Cuvântările op.cit, p.100.
10 Biografie necenzurată
11 Ibidem



128 Altarul Banatului

murit mama, îşi închidea copiii în casă pentru a se duce la o „văduvă bogată”? 
Greutatea situaţiei în care te afli te opreşte din viaţă. Şi cum această văduvă 
anonimă a găsit tocmai un preot dintre alţi preoţi ai oraşului sau poate alţi 
curtezani, tocmai pe acest preot Ioan Marina? În epocă, ştim că înaintea unor 
căsătorii, prima interesul, or ce final ar fi avut această legătură, de vreme ce 
un preot văduv nu se mai poate recăsători? La fel de interesantă este „legătura” 
părintelui Marina cu văduva Poldy, care nu era nici măcar ortodoxă. Sigur, 
intuiţia informatorului era să sublinieze aceste legături ale viitorului patriarh 
cu „nemţii”, cu „Neamţu”, o altă doamnă căreia i se cunoaşte numele, să se 
amintească de frontul împotriva ruşilor, tocmai pentru a se arăta că patriarhul 
Justinian este un duşman al comunismului. Atât de încâlcite şi construite sunt 
aceste relaţii încât, dacă erau reale, era imposibil ca cineva să mai poată avea 
încredere atât de mare în părintele Ioan şi să-i încredinţeze secrete legate de 
viaţa cuiva. Aceste „secrete” fabricate au fost demult lămurite de numeroase 
persoane care au fost alături de patriarhul Justinian şi care au povestit despre 
asceza şi nevoinţa lui. În ceea ce priveşte evenimentele de la Dragoslavele, 
cum se puteau petrece, de vreme ce acolo era locul de detenţie al episcopului 
Iuliu Hossu? De altfel, la Dragoslavele, Patriarhul Justinian a avut domiciliul 
forțat și a stat în izolare în repetate rânduri, trimis find de autoritățile vremii. 
În plus, patriarhul avea 50-60 de ani şi o activitate dificilă într-un regim opresiv, 
reuşind în plan cultural-educativ, bisericesc şi edilitar să realizeze ceea ce nici 
un alt ierarh nu a reuşit înainte de el. Acest ierarh, care a organizat, înaintea 
statului român, un serviciu filantropic excepţional pentru 3000 de copii orfani 
din cauza războiului, și care era preocupat de ajutorarea celor mulţi şi aflaţi 
în boli şi necazuri,  acum petrece cu colegii propriilor lui copii?

Se cunoaşte că personal a primit din partea reginei Angliei o maşină nouă, 
pe care a refuzat-o politicos pentru ca în preţul maşinii să tipărească Biblii în 
limba română. A postit şi s-a rugat mult, trăind modest, căci aceste averi la 
care se face referire nu le putea avea nimeni în România Socialistă.

 Multor personalităţi li s-au atribuit averi ascunse pentru care au plătit cu 
viața, nevinovați fiind (a se vedea cazul Sfântului Constantin Brâncoveanu). 
Dacă adunăm toate informațiile „culese” şi le ordonăm cronologic, urmărind 
toate sursele, vom observa că pentru toate evenimentele fabricate este nevoie 
să trăiești o sută cincizeci de ani pentru a le înfăptui.

 Patriarhul a fost urmărit inclusiv de apropiați, şi el știa lucrul acesta şi nu 
se ferea niciodată de nimeni. În vremea prigoanei comuniste a avut curajul să 
îi ajute pe preoții şi pe călugării care au făcut ani grei de închisoare pentru 
convingerile şi credința lor. Slăbit şi bolnav, a continuat să slujească biserica, 
fără să se teamă de moarte. Când s-a pus pentru prima dată problema urbani-
zării Bucureștiului prin dărâmarea unor biserici şi mănăstiri, părintele patriarh 
a ales să fie înmormântat la Mănăstirea Radu Vodă din București pentru ca 
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aceasta să nu fie dărâmată. Dictatura totalitaristă comunistă a distrus oameni 
şi instituții. Puţini au fost aceia care au reușit să salveze ceva din moștenirea 
tradițională a poporului roman. Prin abuz şi forță, regimul instalat în Romania 
după 1948 a urmărit ștergerea istoriei romanilor şi rescrierea şi reinterpretarea 
evenimentelor şi tradițiilor românești. Vom menționa un ultim raport CIA în 
care se arată cum comuniștii îi umileau şi îi obligau pe preoți să citească în 
biserică mesaje politice 12:„Într-o biserică, în noiembrie 1946, un comunist a 
adus o circulară şi preotul a fost forțat să întrerupă slujba şi să citească nota 
guvernamentală, prin care cerea moartea lui Iuliu Maniu şi George Brătianu, 
ca trădători ai poporului. «Biserica era plină de oameni şi cu toții au început 
să râdă, spunând că nu acceptă asemenea lucruri şi comuniștii nu au ce căuta 
în biserică»”. Aceste evenimente prezentate sunt doar o mică parte din avalanșa 
de abuzuri şi nedreptăţi îndreptate spre biserică şi personalitățile reprezentative 
ale ei. Din nefericire, prigoana patriarhului Justinian nu a încetat odată cu 
căderea comunismului în România. Parcă părintele patriarh ar fi întrezărit o 
atare situație, de vreme ce i-a cerut meșterului care i-a pregătit piatra funerară 
să inscripționeze următoarele cuvinte: „M-am luptat lupta cea bună. Credința 
am păzit. Am ajuns la capătul vieții. De acum încolo mă așteaptă răsplata 
dreptăţii, pe care mi-o va da Domnul, Judecătorul Cel Drept, în ziua aceea.” 
Şi aşa va fi! Ceea ce oamenii nu vor aprecia în efortul nostru spiritual, Dumnezeu 
Cel Drept va răsplăti!

12 https://adevarul.ro/locale/hunedoara/
notele-secrete-cia-despre-bisericile-romanilor-anii-terorii-comuniste-asteapta-lichidarea-patriarhu-
lui-rom-fraternizat-sovietici.


