
Manual de supravieţuire 

I. Principii generale 
A. Comunicare 
1. Numele N. nu va fi folosit niciodată: 

a. de către străini în România 
b. între noi 
c. faţă de cei nou intraţi în lucrare 
d. faţă de cei din afară 

2. Folosirea acestui nume va fi descurajată cu perseverenţă, dar în mod 
discret (la cei din afară). 
(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. 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. 
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. 
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. 
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. 
(Cum ne-am cunoscut? 

1. Uneori prin intermediul străinilor, când am tradus aceiaşi străini. 
2. 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. 
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.) 
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. 
6.(Trebuie decis ce facem cu stocurile de caiete de studiu care nu vor fi 
folosite pentru o anumită perioadă.) 
7. Trebuie evitată cu stricteţe păstrarea în bibliotecă a unor materiale 
anticomuniste (de ex. R.W.). 
(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.) 
10. Să avem, pe cât posibil, acoperire legală pentru toate obiectele de 
provenienţă străină pe care le avem în casă. 
C. Regimul străinilor 
1. Orice străin cu care venim în contact trebuie testat în măsura posibilităţilor 
pentru a evita eventualele provocări înscenate. 
2. Înainte de a permite unui străin să doarmă în casa noastră trebuie să ne 
asigurăm că nu este urmărit. 



3. Pe cât posibil este bine de evitat parcarea maşinilor străine în faţa caselor 
noastre. (De discutat.) 
4. Trebuie să fim foarte precauţi în ceea ce spunem altor străini despre 
lucrarea noastră. 
5. Nu suntem obligaţi [de lege] să dăm relaţii despre un străin decât dacă 
acela a avut intenţii duşmănoase către ţară. 
6. Este recomandabil a nu (păstra) avea în casele noastre mai mult de o zi 
valută străină fără documente legale. 
7. Atenţie la conţinutul corespondenţei noastre oficiale cu străinătatea. 
8. Să evităm pe cât posibil de a călători în maşinile „băieţilor”. Niciodată în 
oraşul nostru. 
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. 
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. 

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. 
B. Constituţia 
Art. 30 
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 
 Fiţi înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii 
 Cine vrea să trăiască cu evlavie în Cristos va fi prigonit 



 Judecaţi voi dacă este bine să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât 
de oameni 

 Dacă am greşit cu ceva arată-mi ce am greşit. Dar dacă n-am greşit de 
ce mă baţi? 

 Când a fost acuzat pe nedrept El n-a răspuns. 
 Pavel se foloseşte de drepturile lui de cetăţean roman. 
 Ferice de cei prigoniţi... 

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. 
2. A evita de a răspunde la o chemare la Securitate fără a anunţa în prealabil 
câţiva prieteni. 
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. 
5. Nu suntem obligaţi să dăm declaraţii decât dacă suntem chemaţi oficial ca 
martori sau ca acuzaţi. 
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. 
7. Trebuie să recunoaştem doar acele lucruri despre care avem certitudinea 
şi dovada că sunt cunoscute. 
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). 
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. 
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. 



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. 
E. În caz de arestare 
1. Trebuie să fim conştienţi de posibilitatea existenţei unor microfoane sau a 
unui informator în celulă. 
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. 
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. 
8. Să evităm pe cât posibil de a mânca hrană stricată. 
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. 
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. 


