Mãrturii peste vremuri

„Mâna Domnului a fost
mereu peste noi”

Lidia Guicov

„Cei sãdiþi în Casa Domnului
înverzesc în curþile Dumnezeului
nostru. Ei aduc roade ºi la
bãtrâneþe sunt plini de suc ºi
verzi, ca sã arate cã Domnul e
drept, El, Stânca mea, în care nu
este nelegiuire“, spune împãratul
David în Psalmul 92. Pentru familia Lidia ºi Teodor Guicov
cuvintele psalmistului reprezintã
o mare binecuvântare.
Nãscutã la Anina, la 16 ianuarie 1922, sora Lidia provine dintr-o
familie de baptiºti, Micºa, care au
trecut la penticostali înainte de cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial, pe
când avea 9 ani. Sora Lidia L-a
acceptat pe Domnul Isus în viaþa
ei în anul 1945, la doi ani dupã
cãsãtoria cu fratele Teodor. Deºi
de la vârsta de 5 ani s-a mutat la
Reºiþa, Lidia Guicov a locuit ºi
în Timiºoara, acolo unde se
stabilise mama sa.
Întoarcerea la Domnul, în
1945, a fost o experienþã uluitoare.
„M-am dus la Timiºoara, la începutul lui iulie 1945, la un concert, povesteºte sora Lidia. Concertul a avut loc chiar în ziua de
duminicã. Dimineaþa, mama m-a
întrebat dacã merg ºi eu la bisericã,
în Ronaþ, ºi i-am spus cã nu.
Ajunsã la Operã, m-am aºezat
lângã prietenii mei din Reºiþa, dar
nu am stat mult. Am auzit o voce
care mi-a spus cã locul meu nu e
acolo ºi simþeam cã trebuie sã
plec de acolo. ªi am plecat.
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Drumul pânã la bisericã, în
Ronaþ, l-am fãcut pe jos, pe tocuri
de 10 cm, cum se purtau atunci.
Ajunsã la bisericã, într-o dimineaþã destul de rece pentru iulie,
am îngenuncheat aºa cum eram,
cu capul gol ºi fardatã. Era cu puþin înainte de Rusalii. Toþi ceilalþi
erau îngenuncheaþi cu faþa la
pãmânt ºi se rugau.
Dupã o vreme, Domnul m-a
botezat cu Duhul Sfânt ºi am
început sã cânt. Fiindcã fãcusem
canto, vocea mea a acoperit-o pe
a celorlalþi. De la mama am aflat
cã, înainte ca eu sã ajung la bisericã, o sorã, Filipaºi, a avut o lucrare din partea Domnului. Pe doi
tineri prezenþi acolo a vãzut
coborându-se câte o stea. A treia
persoanã, unde se va coborî o altã
stea, a spus cã era pe drum spre
bisericã. Acea persoanã am fost
eu. Unul dintre cei doi tineri care
au fost, ca ºi mine, binecuvântaþi
cu Duhul Sfânt, era evreu, din
Reºiþa. Cu câteva zile înainte de
a merge la Timiºoara m-a cãutat
sã mã întrebe de lucrarea Duhului
Sfânt. Aflase de aceasta dintr-o
scrisoare primitã de la rudele sale
din Israel, care au fost botezate
cu Duhul Sfânt. Neºtiind prea
multe, l-am îndemnat sã meargã
la Timiºoara, la mama mea. Drumul cãlãtoriei i l-am plãtit eu“.
Din acel moment, sora Lidia
Guicov s-a predat Domnului Isus
cu totul. La puþinã vreme, printr-o
sorã din Timiºoara, Domnul i-a
vorbit sã facã la Reºiþa, din casa ei,
o casã pentru El. În 1947 a deschis o bisericã în casa sa din Reºiþa, aflatã atunci pe strada Morii,
devenitã apoi Coreea. Apoi graj-

dul a fost amenajat drept casã de
rugãciune, cu o lungime de 14 m
ºi o lãþime de 5 m.
În noua casã de rugãciune,
unde fratele Achimov a fost pastor, au venit, de-a lungul vremii,
mulþi credincioºi. Printre ei, îºi
aminteºte sora Lidia, ºi fraþii
Alexandru Izbaºa, Gheorghe
Catargiu, Ioan Bododea, Eugen
Bodor, Vasile Gaºpar, Pavel
Nicola, Ioachim Þunea ºi Constantin Caraman. În duminica
binecuvântãrii sale cu Duhul
Sfânt, în biserica din Ronaþ, Timiºoara, se aflau ºi fraþii Izbaºa,
Nicola ºi Papanã.
De la fratele Alexandru Izbaºa a primit carnet de misionar,
„fiind prima femeie din cult ce
deþinea un astfel de carnet”.

„ªi-au dat cinstea pe
ruºine!“
Anii de dupã sfârºitul rãzboiului au fost tulburi, dar pentru
creºtini au fost o binecuvântare.
Au putut sã se întruneascã, sã se
roage, sã se facã botezuri, „nu ca
pe timpul lui Antonescu, când se
ascundeau“. „Mergeam pe jos, la
Gãtaia (45 km), Anina (40 km)
ºi Oraviþa (60 km), cu fraþii, toatã
noaptea, pentru a fi duminicã dimineaþa la rugãciune, mai spune
sora Guicov. Fiecare avea lãmpaº
ºi pe drum se cânta spre slava lui
Dumnezeu. Abia aºteptam duminica sã ne întâlnim la rugãciune
ºi la ascultarea Cuvântului lui
Dumnezeu. La fel am mers ºi
când eram copil. Prin 1933-1936,
odatã, când regele Carol al II-lea
a venit la Oraviþa, autoritãþile
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vremii au pus la dispoziþie trenuri,
transportul fiind gratuit. Fraþii au
profitat de acest fapt ºi nu s-au
dus sã-l vadã pe rege, ci au participat la un botez, într-o pãdure din
apropiere. Totul s-a fãcut în
liniºte, de frica jandarmilor“.
Din generaþia sorei Lidia
Guicov se mai aflã puþini în viaþã,
printre ei ºi fratele Tudor Creþu,
din Reºiþa, o prezenþã activã în
biserica de astãzi. „Pentru suflet,
pocãinþa e uºoarã, dar pentru trup
e grea, afirmã sora Guicov. Nu
toþi au reuºit sã stea la picioarele
Domnului. Într-un sat, din apropierea Reºiþei, o sorã L-a pãrãsit pe
Isus Hristos pentru jocul popular.
La un dans, întrebatã ce a fãcut
cu Duhul Sfânt, ea a rãspuns cã
l-a încuiat în ladã. Nu a trecut mult

ºi a murit. Cu Dumnezeu nu te joci!
ªi au mai fost ºi alþii care L-au
pãrãsit pe Domnul. ªi-au dat cinstea pe ruºine!“.
Alãturi de familia Guicov se
aflã astãzi ºi fiica lor mai micã,
sora Lia. Întoarcerea sorei Lia la
Isus Hristos s-a fãcut în urmã cu
câþiva ani, „la 40 de ani distanþã
dupã ce, printr-un frate din Reºiþa,
Domnul mi-a fãcut cunoscut
acest lucru, mãrturiseºte sora
Lidia. Aºteptarea aduce mare
binecuvântare“. ªi fiica cea mare
a familiei Guicov L-a acceptat pe
Domnul Isus în viaþa ei, dar în alte
împrejurãri. „Fata cea mare,
Carmen, s-a cãsãtorit cu un inginer, Crâºtiu, ºi a devenit, alãturi
de soþul ei, secretar de partid,
fiind aleasã ºi pentru Marea

Adunare Naþionalã de pe atunci.
A avut o lucrare sã se întoarcã la
Domnul ºi nu a vrut. Într-o zi, am
fost sunatã de directorul Combinatului Siderurgic cã fiicei mele i
s-a fãcut rãu ºi se aflã la spital.
De acolo am dus-o la Timiºoara,
unde a fost operatã de tumoare
pe creier. În Timiºoara, a mai avut
o lucrare sã se întoarcã la Domnul,
cã zilele îi sunt numãrate. La
puþinã vreme dupã operaþie,
Domnul Isus Hristos a pãtruns în
viaþa ei ºi a fost botezatã ºi cu
Duhul Sfânt. Fratele Voinea i-a
fãcut botezul în apã.
A murit, aºa cum Domnul
anunþase. Îmi amintesc cã era ora
2 noaptea când s-a stins din viaþã
în braþele mele”.
LEONARDO DIACONU
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