
În loc de introducere

I.P.S. Justinian Chira,
Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului: Un titlu pentru toţi cei care au suferit în 
puşcăriile comuniste 

Cuvântul Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei la înmormântarea Părintelui 
Justin:
Părintele Justin - un bătrân frumos la care au alergat nenumărate cete de oameni

Părintele Hariton Negrea, stareţul Mănăstirii Petru Vodă: 
Duhovnicul de onoare al întregii vieţi monahale din România 

Părintele Serafim de la Căşiel: 
Dumnezeu i-a dat mari daruri părintelui Justin 

Părintele Ioan Şişmanian de la Mănăstirea Petru Vodă:
„Iubirea lui ardea... cauteriza... înflăcăra...". 

Părintele Constantin Catană de la Văratec: 
„Icoana de pe iconostasul evlaviei multor creştini din Biserica Ortodoxă Română" 

Părintele Mihai Valică: 
„Să avem modelul demnităţii părintelui care a ştiut să spună nu răului!" 
„Părintele Justin a făcut lucru de Evanghelist"

Părintele Mihai-Andrei Aldea:
„Părintele Justin ne cheamă în ceruri"

Părintele Constantin Lupu-Marinei
„Să nu avem frică"

Părintele Ciprian-Ioan Staicu: 
„Avva Justin Pârvu, Voievodul în Duhul Sfânt al Ortodoxiei româneşti" 

Părintele Valentin Ioan Istrati:
„Despre Revoluţia Părintelui Justin Pârvu"

Părintele Severian Gheras: 
12 ani cu Părintele Justin Pârvu 

Ieromonah Siluan Antoci de la Mănăstirea Agafton:
Omul Dragostei, Bătrânul, eroul, mucenicul, mărturisitorul

Părintele Eftimie Mitra: 
Omul care m-a ajutat să îl cunosc cu adevărat pe Hristos

Mărturia unei maici de la Mănăstirea Paltin: 
.Vino, măi, acasă, in patria noastră!

Octav Bjoza: 
Un candidat la canonizare... 



Aspazia Oţel Petrescu: 
„Un ostaş a lui Hristos care a luptat cu sabia dragostei în mână" 

Ilie Gherheş: 
Un vis profetic

Prof. Marian Maricaru: 
Mărturia mea despre părintele Justin Pârvu 

Castel Carabelea:
încredinţarea că acest om este sfant

Ciprian Voicilă:
întruchipare a demnităţii uitate

loan Chertiţie:
„Voievodul Ortodoxiei româneşti"

Andrei Bărbos: 
Ultimul mare mărturisitor al unei generaţii de sacrificiu

Dumitru şi Ileana Sas:
E omul lui Dumnezeu 

Cristina Ghenof: 
Era dur şi concis! Nu aspru, ci punctual, la obiect

Florentina Gradinariu: .
Mi-a schimbat viaţa pe loc

Giulia Chicla: 
Arătarea Părintelui Justin unui grup rămas înzăpezit 

Daniela P.:
Ajutor pentru o tânără bolnavă de icter 

MirceaC.:
Răspunde la problemele unor oameni fără a fi întrebat 

Daniela Peiju:
încă un ajutor în naşterea de prunci 

N.P.:
„Mi s-a întâmplat de multe ori să îmi citească gândurile"

Irina Bazon: 
„Aveam sentimentul viu că mă aflu în prezenţa unui sfânt" 

Alexandra:
„Lângă el, cuvintele erau de prisos" 



Ştefan din Bucureşti: „Când aveai nevoie de ceva,
el tot timpul se ruga lui Dumnezeu" 

Daniel Ştefan:
„Puterea interioară a Părintelui" 

Alte mărturii despre minunile Părintelui Justin 

Vlad Herman:
Un mare regret 

DanionVasile:
„Părintele Justin a fost omul care ne-a învăţat să avem curajul unei atitudini" 

Anexă:
Acatistul Noilor Mucenici şi Mărturisitori din temniţele comuniste


