
Manual de supravieţuire 

I. Principii generale1 

A. Comunicare 
1. Numele N.2 nu va fi folosit niciodată: 

 de către străini în România 
 între noi 
 faţă de cei nou intraţi în lucrare 
 faţă de cei din afară 

2. Folosirea acestui nume va fi descurajată cu perseverenţă, dar în mod 
discret (la cei din afară).3 
(De discutat dacă aplicarea acestui apelativ la grupurile din alte mişcări este 
un avantaj sau un dezavantaj. 

 Posibil avantaj – Produce confuzie în eventualii „curioşi”). 
3. Folosirea telefonului între noi va fi redusă la un minim necesar.4 
4. Ponderea în convorbirile telefonice trebuie s-o deţină problemele 
personale. 
5. Comunicarea de date şi alte chestiuni de lucrare prin telefon va fi făcută 
doar pe baza unui cod stabilit dinainte. 
6. Folosirea cât mai puţin posibil a corespondenţei prin poştă.5 
7. Este recomandabil a se evita cu desăvârşire transmiterea prin poştă a 
unor date concrete legate de lucrare (dacă ele nu sunt codificate). 
8. Când pentru transmiterea unor mesaje sunt folosite alte persoane, 
acestea trebuie să fie sigure şi discrete. 
                                                 
1 Am scris acest text în prima parte a anilor ’80, în contextul implicării mele în 
„echipa naţională” din România a Navigatorilor, cu care am intrat în contact în 1977. 
Este vorba de o organizaţie misionară originară din Statele Unite, care avea în 
centrul preocupărilor ei ucenicia creştină. El n-a fost niciodată terminat, dar a fost 
folosit în aceasta stare preliminară în grupurile noastre de ucenicie din acea 
perioadă. 
2 N. – Navigatorii. 
3 Motivul acestei atitudini secretoase este faptul că activităţile Navigatorilor (ceea ce 
în acest text se numeşte „lucrarea”) erau absolut clandestine şi divulgarea lor putea 
pune în pericol atât continuarea ei, cât şi securitatea persoanelor implicate. 
4 Motivul folosirii rezervare a telefonului era, evident, riscul ca telefoanele noastre sa 
fie sub observaţie, ceea ce s-a dovedit ulterior a fi adevărat. 
5 Rezervele legate de folosirea corespondenţei prin scrisori erau justificate de 
evidenţele pe care le aveam încă de atunci cu privire la faptul că corespondenţa 
noastră era interceptată de Securitate. 



9. Conductorii de la mesageriile C.F.R. pot fi folosiţi uneori pentru trimiterea 
unor pachete, dacă se găseşte un mijloc sigur şi discret de comunicare a orei 
de sosire a trenului. (Altfel se riscă pierderea pachetului.) 
B. Principii 
1. Soţia şi copiii trebuie să cunoască şi să-şi însuşească şi ei povestea. 
2. Copiii trebuiesc educaţi cu răbdare pentru a nu vorbi despre contactele cu 
străinii ale părinţilor.6 
3. Copiii trebuiesc învăţaţi să discearnă când sunt traşi de limbă şi să refuze 
a răspunde întrebărilor insinuante. 
4. Copiii noştri nu trebuie să audă niciodată de pe buzele noastre numele N. 

II. O poveste comună 

A. Povestea 
Suntem un grup de creştini care ne-am împrietenit de-a lungul anilor şi care 
avem un interes comun pentru Biblie şi pentru teologie. Cum niciunul nu este 
teolog şi în România nu este posibil să-ţi formezi o cultură teologică fără a 
renunţa la serviciu, ceea ce nu putem face, fiecare având o situaţie stabilă în 
profesiune, ne-am hotărât să ne ajutăm unii pe alţii în acest sens. De 
asemenea, am decis să folosim orice resurse s-ar ivi pentru a creşte spiritual 
şi pentru a contribui la creşterea spirituală a bisericilor noastre.7 
(Cum ne-am cunoscut? 

 Uneori prin intermediul străinilor, când am tradus [şi unii şi alţii] 
aceiaşi străini. 

 Prin intermediul unor prieteni comuni.) 
B. Materiale 
1. În casa niciunuia dintre noi nu trebuie să se afle stocuri de materiale 
specifice lucrării, cu excepţia celor folosite în acel moment.8 
2. Caietele de studii pot fi ţinute în bibliotecă alături de celelalte cărţi. 
3. În casele noastre nu trebuie să avem stocuri de Biblii şi literatură creştină 
în româneşte. (De decis dacă stabilim un număr limită.)9 
                                                 
6 Relaţiile cu străinii erau o pricină de permanentă nelinişte pentru Securitate, 
acestea putând atrage o „atenţie” nedorită celor implicaţi în ele. 
7 Aşa cum puteţi vedea, „povestea” nu este numai plauzibilă, ci şi adevărată, chiar 
dacă nu spunea, şi nici nu putea spune tot adevărul. Nimic nu este mai uşor de 
apărat decât adevărul. 
8 Navigatorii traduseseră şi publicaseră în limba română e serie de materiale de 
studiu biblic (Lecţii despre siguranţă, Lecţii despre trăirea creştină, iar mai târziu 
Seria 2:7 – Ucenicie în şcoala lui Isus). Deţinerea acestor materiale, introduse în 
ţară în mod ilegal, prin colportaj, era un risc serios. Unii au fost condamnaţi la ani 
grei de puşcărie pentru deţinerea şi colportarea lor. 



4. Fiecare trebuie să-şi verifice caietele şi să depoziteze într-un loc sigur 
acele lucruri care pot prezenta un pericol în caz de urgenţă. 
5. Niciunul dintre noi nu trebuie să fie implicat decât în mod excepţional în 
manipularea transporturilor de literatură.10 
6.(Trebuie decis ce facem cu stocurile de caiete de studiu care nu vor fi 
folosite pentru o anumită perioadă.)11 
7. Trebuie evitată cu stricteţe păstrarea în bibliotecă a unor materiale 
anticomuniste (de ex. RW).12 
(Trebuie găsită o explicaţie plauzibilă pentru existenţa atâtor cărţi şi casete 
străine în casele noastre. 
Sugestie: Noi traducem pe mai toţi străinii şi ei cunoscând pasiunea noastră 
pentru cărţi ne aduc asemenea lucruri oricând au ocazia. De asemenea am 
primit de la prietenii emigraţi.) 
8. Să nu ne amestecăm în alte lucrări. 
9. Să evităm orice implicaţii politice sau cu tentă politică. (De discutat 
implicarea lui Paul.)13 
10. Să avem, pe cât posibil, acoperire legală pentru toate obiectele de 
provenienţă străină pe care le avem în casă.14 
                                                                                                                                                              
9 Toată literatura religioasă avea acelaşi statut delicat, cea mai mare parte a cesteia 
provenind din străinătate, pe căi ilegale. 
10 Motivul neimplicării noastre în colportajul de literatură religioasă nu era frica, ci 
necesitatea specializării, pentru minimalizarea riscului. 
11 La un moment dat am decis că am devenit prea dependenţi de aceste materiale, 
cu toate riscurile adiacente. Aşa fiind, i-am rugat pe Navigatori să ne ajute să ne 
însuşim metodologia studiului biblic, aşa încât să ne putem concepe propriile 
materiale de studiu şi să ne putem continua lucrarea de ucenicie chiar dacă nu 
avem la dispoziţie decât o Biblie, un caiet şi un creion. Această decizie a condus la 
formarea în România a unei întregi generaţii de lideri evanghelici cu o foarte solidă 
formare biblică, cei mai mulţi dintre ei fiind încă activi în biserici. Pentru acest lucru 
comunitatea evanghelică din România ar trebui să fie recunoscătoare Navigatorilor, 
în ciuda eclesiologiei minimaliste pentru care au fost (pe bună dreptate, aş spune 
eu) criticaţi. 
12 RW – Richard Wurmbrand. Este evident că Wurmbrand era ca un spin în ochii 
regimului comunist şi simpla deţinere a cărţilor lui putea duce la anchetarea cuiva. 
Riscul cel mai mare pentru noi era însă punerea în pericol a lucrării Navigatorilor. 
Din nou, principiul era acela al specializării, nu acela că unele slujiri creştine ar fi 
superioare altora. 
 
13 Este vorba de Paul Negruţ, care era şi el în vremea aceea membru al „echipei 
naţionale” a Navigatorilor. Spre deosebire de noi toţi ceilalţi, el păstrase tot felul de 
conexiuni mai mult sau mai puţin „politice”, care puteau pune în pericol activităţile 
noastre clandestine. De fapt, Paul a şi părăsit grupul nostru atunci când, în 1982, a 
devenit pastor al Bisericii nr. 2 din Oradea (ulterior numită „Emanuel”). Acest 
detaliu datează prezentul document înainte de 1982. 



C. Regimul străinilor 
1. Orice străin cu care venim în contact trebuie testat în măsura posibilităţilor 
pentru a evita eventualele provocări înscenate.15 
2. Înainte de a permite unui străin să doarmă în casa noastră trebuie să ne 
asigurăm că nu este urmărit.16 
3. Pe cât posibil este bine de evitat parcarea maşinilor străine în faţa caselor 
noastre. (De discutat.)17 
4. Trebuie să fim foarte precauţi în ceea ce spunem altor străini despre 
lucrarea noastră.18 
5. Nu suntem obligaţi [de lege] să dăm relaţii despre un străin decât dacă 
acela a avut intenţii duşmănoase către ţară.19 
6. Este recomandabil a nu (păstra) avea în casele noastre mai mult de o zi 
valută străină fără documente legale.20 
7. Atenţie la conţinutul corespondenţei noastre oficiale cu străinătatea. 21  
8. Să evităm pe cât posibil de a călători în maşinile „băieţilor”. Niciodată în 
oraşul nostru.22 
                                                                                                                                                              
14 Deţinerea de obiecte din străinătate, fără acte de provenienţă, ne putea expune 
unor acuzaţii de contrabandă, care ne-ar fi putut compromite. 
15 Au fost cazuri (inclusiv în dosarul meu de urmărire informativă) de străini care s-
au lăsat folosiţi de Securitate, din naivitate sau din interes. 
16 Adăpostirea peste noapte a unui străin în casele noastre, fără ştirea organelor de 
Securitate era ilegală şi ne putea expune unor mari riscuri. 
17 Parcarea unor maşini străine în faţa locuinţelor noastre semnala în mod clar 
prezenţa străinilor în casele noastre. Uneori însă, ca atunci când îi traduceam pe 
străini în biserică, şi ne expuneam astfel public, era inutil să încercăm a ascunde 
relaţia noastră cu ei. În acele cazuri, era chiar recomandat ca străinii veniţi în vizită 
să-şi parcheze maşinile în fata locuinţelor noastre, pentru a mima transparenţa sau 
lipsa de atenţie, şi a oculta astfel acele relaţii şi întâlniri care trebuiau păstrate 
secrete. Tocmai de aceea trebuia să discutăm aplicarea acelui principiu. 
18 Din nou, era posibil fie ca unii străini să fie folosiţi de Securitate, fie ca aceştia, 
odată ajunşi înapoi în Occident, să facă publice, din lipsă de înţelepciune, informaţii 
care ar fi putut să ne pună în pericol pe noi şi lucrarea noastră de ucenicie. 
19 Legea era în mod intenţionat ambiguă în această chestiune şi de aceea ne puteam 
prevala de ambiguitatea ei pentru a refuza să dăm informaţii despre străini. În ce 
mă priveşte, am refuzat, cu această justificare, să dau note informative, aşa cum 
cerea legea, despre relaţiile şi întâlnirile mele cu străinii. 
20 Nu puţini credincioşi au avut de suferit pentru că au fost acuzaţi, pe drept sau pe 
nedrept, de deţinere de valută străină fără acte de provenienţă, ceea ce era ilegal. 
Genovieva Sfatcu, o prietenă apropiată în vremea aceea, fusese exmatriculată de la 
facultatea de engleză, din această pricină. 
21 Evident, aproape toată corespondenţa noastră cu străinătatea era cenzurată. 
Neatenţia cu privire la ceea ce le scriam celor din afara ţării ne putea crea tot felul 
de probleme şi putea pune în pericol tot ceea ce făceam în mod clandestin (adică, în 
esenţă, întâlnirile noastre de formare spirituală şi de studiere a Bibliei şi a teologiei). 



9. Să evităm orice relaţii cu străinii care ar putea pune în pericol lucrarea. 
10. Să nu avem în case fotografii împreună cu „băieţii” şi casete pe care apar 
vocile noastre cu străinii. 
D. Întâlnirile 
1. Să nu ne întâlnim niciodată de două ori la rând în acelaşi loc. 
2. Să nu aducem copiii cu noi când întâlnirile au loc în oraş.23 
3. În preajma întâlnirilor, să evităm orice convorbiri telefonice sau 
corespondenţă care ar putea produce bănuieli. 
4. Să fim cât mai discreţi în privinţa plecării din localitatea de domiciliu. 
5. Familia să păstreze discreţia în privinţa locului în care ne aflăm.24 

III. Cunoştinţe juridice minime de însuşit 

A. Principiu general de drept 
 „Nevinovăţia se presupune; vinovăţia trebuie dovedită.” 

Concluzie: Eu nu trebuie să lupt pentru a-mi dovedi nevinovăţia. Cel care 
acuză trebuie să aducă dovezi concludente.25 
B. Constituţia 
Art. 3026 
C. Codul Penal 
D. Codul de Procedură Penală 
E. Alte legi şi acte normative 
1. Decr. 153, art.1 

IV. Principii pentru cazuri extreme 

A. Baze biblice 
 Să nu vă gândiţi dinainte ce veţi vorbi [Marcu 13:11] 
 Fiţi înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii [Matei 10:16] 
 Cine vrea să trăiască cu evlavie în Cristos va fi prigonit [2 Timotei 

3:12] 
                                                                                                                                                              
22 Arhiprezenţa agenţilor de miliţie pe şosele mărea riscul de a da în vileag legăturile 
noastre cu misionarii străini, în cazul în care eram găsiţi cu ei în aceeaşi maşină. 
23 Neaducerea copiilor la întâlniri era un mijloc de a ne proteja familia de abuzuri, în 
cazul în care am fi fost surprinşi de poliţia secretă în timpul unei întâlniri. 
24 De asemenea, era riscant ca familia să ofere informaţii, fie şi celor apropiaţi, 
despre destinaţia exactă a călătoriilor noastre, din pricina riscului de a fi urmăriţi şi 
arestaţi, punându-se astfel în pericol întreaga lucrare a Navigatorilor în ţară. 
25 Necunoaşterea acestui principiu elementar de drept îi putea face pe cei tracasaţi 
de autorităţi să încerce a se apăra, cu riscul deconspirării, de acuzaţii pur şi simplu 
nefondate ale poliţiei. 
26 Această secţiune a manualului, ca şi cea de exemple istorice,  urma să fie 
completată mai târziu, dar n-am mai ajuns să revin asupra ei. 



 Judecaţi voi dacă este bine să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât 
de oameni [Fapte 4:19] 

 Dacă am greşit cu ceva arată-mi ce am greşit. Dar dacă n-am greşit de 
ce mă baţi? [Ioan 18:23] 

 Când a fost acuzat pe nedrept El n-a răspuns. [Matei 27:13–14] 
 Pavel se foloseşte de drepturile lui de cetăţean roman. [Fapte 22:25] 
 Ferice de cei prigoniţi... [Matei 5:11–12] 

B. Exemple din istorie 
C. Principii în caz de anchetă 
1. De preferat a nu răspunde la o chemare la Securitate fără un act oficial.27 
2. A evita de a răspunde la o chemare la Securitate fără a anunţa în prealabil 
câţiva prieteni.28 
3. Să nu promitem şi să nu păstrăm secretul celor discutate acolo. 
Publicitatea este un bun mijloc de protecţie. 
4. Trebuie să folosim toate mijloacele pentru a evita cât mai mult posibil 
contactele cu organele de Securitate. 29 
5. Nu suntem obligaţi să dăm declaraţii decât dacă suntem chemaţi oficial ca 
martori sau ca acuzaţi.30 
6. Între a recunoaşte un adevăr periculos, a minţi sau a refuza să răspunzi 
suportând eventualele consecinţe (de ex. bătaia), ultima opţiune este cea 
mai recomandabilă.31 
7. Trebuie să recunoaştem doar acele lucruri despre care avem certitudinea 
şi dovada că sunt cunoscute.32 
                                                 
27 Legea prevedea ca invitaţia la Securitate să fie făcută în scris, cu menţionarea 
motivului, condiţie care adesea nu era îndeplinită de poliţia secretă, care încerca să 
evite astfel a lăsa „urme” cu privire la activităţile ai represive. 
28 Cea mai bună protecţie faţă de presiunile Securităţii era aceea de a-i face pe 
securişti să ştie că nu păstrezi secretul cu privire la întâlnirea cu ei. 
29. Cu cît aveam mai puţine contacte cu securiştii, cu atât erau mai puţine riscuri de 
deconspirare. 
29 Desigur, securiştii făceau presiuni pentru a obţine declaraţii în orice circumstanţe, 
pentru a-şi dovedi eficienţa faţă de superiori şi nu era întotdeauna uşor a-i refuza. 
În acest caz, oferirea de declaraţii inutile era calea de urmat. 
30 Desigur, securiştii făceau presiuni pentru a obţine declaraţii în orice circumstanţe, 
pentru a-şi dovedi eficienţa faţă de superiori şi nu era întotdeauna uşor a-i refuza. 
În acest caz, oferirea de declaraţii inutile era calea de urmat. 
31 Refuzul răspunsului, cu toate consecinţele, de obicei serioase, era opţiunea 
eroică, pe care nu oricine şi oricând avea curajul s-o aplice. Minciuna, deşi un păcat, 
era de preferat deconspirării unui prieten (protecţia viaţii este valoarea supremă 
pentru un creştin). 



8. Nu trebuie să oferim informaţii pe care securiştii nu le cunosc. Să-i lăsăm 
să le afle singuri. 
9. Să facem declaraţii numai despre noi şi în nici un caz despre alţii 
(eventual, cu excepţia celor plecaţi deja din ţară).33 
10. Nimeni nu este obligat să facă declaraţii acuzatoare privitoare la membrii 
familiei sale. Soţia, copiii şi părinţii pot refuza deci să facă asemenea 
declaraţii.34 
11. Demnitatea, respectul, buna cuviinţă, curajul, umorul sunt atitudini 
dezarmante chiar când celălalt apelează la ameninţări, injurii, ţipete sau 
loviri. 
12. În nici un caz nu trebuie să răspundem cu aceleaşi mijloace. 
13. Să evităm pe cât posibil ironia şi sarcasmul. 
14. Să încercăm să dăm mărturie despre Cristos acelor oameni. 
15. Să fim conştienţi că este posibil să fim injectaţi pentru a ni se stoarce 
informaţii şi că nu putem evita acest lucru, dacă Dumnezeu îl îngăduie.35 
16. Anchetatorii obişnuiesc să arate declaraţii false pentru a ne motiva sau a 
ne convinge să recunoaştem anumite lucruri. Să nu dăm importanţă 
acestora. 
17. Uneori anchetatorii pretind că au dovezi cu privire la anumite fapte, care 
sunt doar bănuieli sau intuiţii ale lor şi ne cer să recunoaştem. Să evităm 
aceste curse. 
D. În caz de percheziţie 
1. Să nu permitem efectuarea percheziţiei decât pe baza autorizaţiei emisă 
de procuratură şi după ce am notat numele şi gradul celor ce efectuează 
percheziţia. 
2. Orice obiect ridicat din casă în timpul percheziţiei trebuie menţionat într-
un proces verbal (din care un exemplar trebuie să rămână la cel controlat). 
3. Organele de control pot ridica şi alte lucruri ilegale, chiar dacă acestea nu 
fac obiectul expres al percheziţiei. 
                                                                                                                                                              
32 Dovada de care vorbim aici nu era uşor de obţinut, dar ideea era că dacă tot 
trebuia să le spunem ceva securiştilor, şi uneori era imposibil să nu le spunem ceva, 
trebuia sa le spunem ceva ce deja ştiau. 
33 Desigur, aceasta este o sugestie delicată şi îndoielnică din perspectiva actuală, 
dar, oricum, a declara ceva – necompromiţător, desigur – despre cineva care era 
plecat din ţară, era mai puţin grav decât a o face cu privire la cineva din ţară, care 
putea deveni astfel victima poliţiei secrete. Oricum, cu mintea de acum n-aş mai 
sugera aşa ceva. 
34 Este vorba din nou de un principiu de drept ce era în general ignorat, dar care ne 
putea proteja de multe probleme. 
35 Riscul de a fi injectaţi cu substanţe care slăbesc voinţa, şi de a face fără voie 
declaraţii compromiţătoare pentru noi şi pentru alţii, era cel mai înfricoşător lucru pe 
care ni-l puteam imagina în vremea aceea. 



E. În caz de arestare 
1. Trebuie să fim conştienţi de posibilitatea existenţei unor microfoane sau a 
unui informator în celulă.36 
2. De la început trebuie să ne organizăm un mod de viaţă echilibrat care să 
cuprindă atât activitate fizică (exerciţii pentru păstrarea formei fizice), cât şi 
intelectuală (discuţii, împărtăşirea experienţei şi a cunoştinţelor etc.) 
3. Evitarea nostalgiei după lucrurile lăsate în urmă (soţie, copii, prieteni, 
lucrare), cât şi a speranţelor deşarte de eliberare înainte de termen.37 
4. Concentrarea asupra lecţiilor prin care ne trece Dumnezeu acolo. 
5. Folosirea oricărei ocazii pentru a da mărturie despre Cristos. 
6. În caz de izolare, principiile 2, 3 şi 4 trebuiesc folosite în mod şi mai 
accentuat. În plus să gândim cu voce tare pentru a nu pierde obişnuinţa 
vorbirii. (Atenţie la microfoane!) 
7. În cazul în care suntem bătuţi să ne ferim cât putem şi să protejăm capul 
şi ficatul.38 
8. Să evităm pe cât posibil de a mânca hrană stricată.39 
9. În cazul când numai unii sunt arestaţi, cei liberi aflaţi cel mai aproape de 
aceştia au responsabilitatea de a se îngriji de nevoile familiilor lor. 
10. Pentru soţii. Nu uitaţi că suntem în România. Cu un mic cadou chiar şi 
gardienii cei mai duri se îmbunează. Asta poate însemna pachete care 
depăşesc limita de greutate, şi alte asemenea facilităţi. A se evita lucrurile cu 
etichete străine în pachete.40 
11. În cazul când mai mulţi sunt la un loc în aceeaşi celulă, pachetele 
trebuiesc programate astfel încât cei închişi să aibă mereu hrană proaspătă. 
12. Hrana primită în pachete trebuie împărţită şi consumată astfel încât să 
ajungă până la următorul pachet. 
                                                 
36 Această avertizare încerca să ne protejeze de deconspirarea fără voie. Toate 
sugestiile din această ultimă secţiune erau idei culese din povestirile celor care 
fuseseră închişi pentru credinţa lor în perioadă stalinistă şi după aceea. 
37 Speranţele neîmplinite cu privire la eliberarea înainte de termen îl puteau 
demobiliza şi deprima pe un deţinut, făcându-l vulnerabil. 
38 Protejarea ficatului, şi a capului, atunci când acest lucru era posibil, era o condiţie 
importantă a supravieţuirii, în închisoare şi după eliberare. 
39 Evitarea, pe cât posibil, a hranei stricate era un alt mod de a ne proteja 
sănătatea, pe termen lung. Desigur, acest lucru nu putea fi evitat întotdeauna în 
închisorile comuniste. 
40 Era aceasta o sugestie la coruperea gardienilor? Răspunsul este un foarte clar 
„da”. Iar cei cărora aşa ceva li se pare inadecvat pentru un creştin, n-au decât să 
rămână în absolutismul lor etic. Noi, sub comunism, nu ne puteam permite luxul 
unor asemenea sofisticării ieftine. 


