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Asociaţia preoţilor convertiţi-Saul din Tars este o nouă 
forţă de evanghelizare pentru România.

Suntem peste 20 de preoţi care predicam evanghelia în 
lungul şi-n latul ţării noastre.

Doar prin Evanghelie poporul nostru se poate bucura de o 
adevărată renaştere şi o reforma spirituală autentică, care la 
rândul ei va aduce reforma în toate domeniile vieţii.

Doamne ajută, Doamne dă izbândă! 
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Trecutul acestor locuri din sud-
estul Olteniei, spre confluenta Oltu-
lui cu Dunărea, te poartă în îndepăr-
tatele epoci ale civilizaţiei neolitice, 
trace şi daco-romane. 

De la aşezările traco-dace de la 
Sucidava şi până la cetatea şi necro-
polele daco-romane din aria Celeiu-
lui şi podul peste Dunăre, construit 
de împăratul roman Constantin cel 
Mare în sec.al IV-lea d.Ch.,se desfă-
şoară o densa istorie.

Izvoarele scrise şi rezultatele 
cercetarilor arheologice din ultima 
jumătate de veac au documentat 
existenta unei locuiri umane neîn-
trerupte încă din mileniul al IV-lea 
i.Ch şi până în zilele noastre, în 
zona oraşului Corabia. 

Aşezările antice care au fiinţat 
pe teritoriul actual al oraşului se aflau pe terasa Dunării, plasată în câmpia fertilă,unde se putea practica cu 
uşurinţă agricultura.

Albia fluviului, presărată cu bălţi, oferea oamenilor o bogată floră şi faună. În zonă se găseau şi puternice 
izvoare cu apă potabilă, iar alături de pietrişul şi nisipul ce se găseau în malurile surpate de apele Dunării, se mai 
afla un strat gros de loess, folosit din cele mai vechi timpuri la fabricarea ceramicii şi ca material de construcţii.

Putem, aşadar, afirma că mediul fizico-geografic oferea celor stabiliti în aceste locuri condiţii ideale pentru 
practicarea agriculturii, creşterea vitelor, meşteşugurile casnice, vânătorii, pescuitului şi nu în ultimul rând, a 
negoţului.

NEOLITICUL ÎN ZONA CORABIA
De-a lungul celor şase decenii de cercetări arheologice sistematice, la Sucidava au fost obţinute rezultate dintre 

cele mai importante care au scos în evidenţa şi permanenţa de locuire multimilenară pe această straveche vatră.
Începuturile locuirii umane în zona Corabia datează din epoca neolitică, perioadă în care s-au aşezat pe aces-

te meleaguri cele dintâi comunităţi, atrase de condiţiile de viaţă deosebit de prielnice oferite de mediul natural.
Ele aparţineau culturii Vadastra II (mileniul al IV-lea i.Ch). O locuire intensă a existat în Celei şi în imprejurimi şi în 
cea de-a doua jumătate a mileniului al III-lea i.Ch, în perioada de trecere către epoca bronzului.

LOCUIREA GETO-DACĂ
În cea de-a doua epocă a fierului, în sec.IV i.Ch, la Celei, s-a înfiripat şi a cunoscut apoi o amplă dezvoltare 

Sucidava geto-dacă, unul din cele mai puternice centre economice, politice şi militare din Câmpia Dunării. Cer-
cetările de aici au indicat două niveluri arheologice corespunzătoare unor mari etape de locuire. 

Primul nivel aparţine unei aşezări deschise, nefortificate, dar aparate natural, spre sud, de panta abruptă a 
terasei Dunării, iar pe celelalte trei laturi, de o viroagă naturală. Materialul arheologic descoperit în acest nivel 
consta în unelte, râşnţe, câteva piese de podoabă şi o mare cantitate de ceramică, îndeosebi autohtonă,dar şi 
de import.

La scurt timp după distrugerea aşezării din prima fază de locuire la Sucidava viaţa şi-a reluat cursul normal, 
iar pe vechea vatră s-a instalat o nouă aşezare, de data aceasta fortificată.

Avându-se în vedere, pe de o parte, cronologia celor două niveluri de locuire geto-dacică, iar pe de altă 
parte descoperirile monetare, s-a emis ipoteza că prima aşezare geto-dacică de la Sucidava a fost distrusa în 
contextul evenimentelor care au însoţit unificarea politică a triburilor şi uniunilor de triburi geto-dace cu prilejul 
formării statului centralizat condus de Burebista.

EPOCA DACO-ROMANĂ
O data cu izbucnirea primului război daco-roman, este de presupus că încă din primăvara anului 101 d.Ch, 

trupele romane au trecut fluviul, ocupând puncte strategice de pe malul nordic al Dunarii. În perioada războa-
ielor de cucerire a Daciei, la Sucidava este documentată, în mod cert, prezenta cohortei I Lingonum şi a unor 
militari din Legiunea I Italică. Locul castrului unde au fost cazate aceste unităţi nu se cunoaşte cu precizie, dar 
cercetările arheologice din anii 1957-1958 au identificat în curtea Şcolii Generale din cartierul Celei urme din 
fortificaţiile unui castru de pământ ridicat în urma războaielor dacice.

În ceea ce priveşte aşezarea civilă, stabilirea precisă a topografiei şi a diferitelor faze de construcţie este 
dificil de stabilit datorită suprapunerii de către oraşul modern Corabia pe vechea aşezare antică. Aşezarea civilă 
romană s-a dezvoltat dupa 106 d.Ch. şi s-a extins teritorial, iar la o dată greu de precizat avea să fie înconjurată 
cu şanţuri şi ziduri de apărare. 

Începând cu cea de-a doua jumătate a sec.al III-lea d.Ch., pe platoul din sud-estul aşezării civile începe con-
strucţia cetăţii romano-bizantine, incluzând clădirea cu hypocaust, fântâna secretă, bazilica paleobizantină,din 
sec.VI d.Ch. Descoperirile arheologice indică o puternică viaţa economică, socială şi culturală. Sucidava avea un 
port militar şi civil ale cărui urme au fost identificate la sud de cetăţuia romano-bizantino, în apropierea fântânii 
secrete. Este atestat epigrafic şi un oficiu vamal care supraveghea încasarea taxelor vamale, în folosul statului.

Teritoriul pe care s-a înfiripat Sucidava Română a fost integrat în granitele Imperiului Roman în anul 102 
d.Ch., iar din anii 167-169 a făcut parte din provincia Dacia Malvenisis.

Împăratul Gallienus(253-268) a iniţiat construirea puternicei cetăţi Sucidava, lucrările încheindu-se în timpul 
lui Aurelian (270-275). Stăpânirea romană s-a menţinut ăn nordul Dunării şi sub urmaşii lui Constantin cel Mare, 
însă după anul 361 aşezarea suferă un val de distrugeri, ea refăcându-se începând cu anul 383. Un nou val de 
distrugeri, cauzat de huni, survine pe la anul 447, însă cetatea va fi refăcută începând cu anul 498, în timpul 
domniei lui Anastasius I, şi sfârşind înainte de 16 aprilie 535, în timpul domniei lui Iustinian. Distrugerea finală a 
cetăţii apare pe la anul 600, ea nemaifiind refăcută.

LOCUIREA FEUDALĂ
Aşezările feudale care urmează, vor intra în componenţa viitorului oraş CORABIA. Celei-apare menţionat do-

cumentar pentru prima dată în anul 1247, fiind amintit ca importantă aşezare de pescari, în cunoscuta Diploma 
a Ioaniţilor, acordată de regele maghiar Bela al IV-lea cavalerilor-calugari hospitalieri. Din hrisovul domnitorului 
Matei Basarab, emis la 10 februarie 1650, aflăm că locuitorii Celeiului erau rumani, jumătate din sat aparţinând 
Mănăstirii Arnota. Reformele înfăptuite în vremea lui Alexandru Ioan Cuza s-au repercutat direct asupra Ce-
leiului ţi a locuitorilor săi, legea rurală din 1864 ridicându-i pe celeieni din starea de clăcaşi, determinându-i sa 
renunţe la vechea arhitectură a bordeielor şi să-şi construiască locuinţe de suprafaţă, integrate unui plan de 
organizare sistematică a localităţii.

Corabia-Veche-la 6 septembrie 1598 Mihai Viteazul emitea un document prin care îşi întărea proprietatea 
asupra a 23 de sate cumpărate în perioada în care era mare ban al Craiovei şi în care făcea referire la locul numit 
Vadul Corabiei  (Şi iar a cumpărat domnia mea Seliştoara toată, însă hotarul să se ştie, din sus de Magura lui 
Borduh la apa Dunării, care se numeşte Vadul Corabiei... ). Această menţiune din document l-a determinat pe 

prof.Bogdan Baditoiu, cel care a depistat această informaţie, să propună 
că data de atestare documentară a localităţii Corabia, anul 1598.

Siliştioara-este menţionată, pentru prima dată, într-un document da-
tând din 27 mai 1545, prin care voievodul Mircea ciobanul, fiul lui Radu cel 
Mare, întăreşte stăpânirea mănăstirii Bistriţa asupra Celeiului şi Siliştoa-
rei.(....ca să fie sfintei mănăstiri Celeiul tot şi cu tot hotarul şi cu garlele 
Cusmita şi Siliştoara, toate şi cu tot hotarul şi cu toate seliştele, oricâte 
selişti va avea...).

Vartop-Mosia Vartopului (cunoscuta şi sub denumirea de Vartina), 
proprietate a Mănăstirii Bistriţa, danie a boierilor Craioveşti, este atesta-
ta în hrisovul voievodului Petru cel Tânăr, emis pe 4 aprilie 1565, prin care 
se întărea mănăstirii, stăpânirea asupra multor sate: După domnia mea 
această poruncă a domniei mele sfintei mănăstiri numite Bistriţa, ca să-i 
fie satele ei, anume Bogdăneţti de la Codmeana şi Burliului de la Miscel şi 
Vartopul de la Celeiul, pentru că sunt drepte ocine şi dedine. 

Dasova-apare în acelaşi document al lui Mihai Viteazul, datat 6 sep-
tembrie 1598: şi iar a cumpărat domnia mea Izbiceni toţi şi cu tot hotarul, 
hotarul de sus, de la Pietroasa până la hotarul Dasovei şi hotarul de jos, 
iar de la Pietroasa până la hotarul Dasovei. 

PROCESUL DE FORMARE A ORAŞULUI-PORT CORABIA
Mărginit de aceste localităţi, care vor reprezenta de fapt principalul 

suport demografic, de Dunare şi de şesul getic, care se întinde aproape 
ca în palmă, până departe spre nord, se afla cel mai propice loc de am-
plasare a unei aşezări de mari dimensiuni. Aici, câmpia înaintează până la 
malul apei, dominand-o, în timp ce în restul regiunii, câmpia coboară până 
la nivelul Dunarii, lesne inundabilă.

Înfiinţarea oraşului Corabia s-a datorat unor necesităţi strict econo-
mice. Chiar în primul demers oficial făcut în această direcţie (petiţia celor 
37 de comercianţi din Caracal, din 24 iunie/6 iulie 1859, adresată domni-
torului Alexandru Ioan Cuza), se susţinea că realizarea acestui proiect, 
avea la bază dificultăţile întâmpinate de comerţul districtului, datorate 
îngrădirilor exercitate de unul din marii proprietari funciari ai judeţului, 
Gh.Bibescu, proprietar al schelei de la Islaz, acolo unde produsele agrico-
le erau îmbărcate pe vasele care circulau pe Dunăre.

În jalba adresată domnitorului, comercianţii arătau că schela Islaz nu 
era punctul cel mai potrivit pentru dezvoltarea comerţului, fiind situată în 
extremitatea districtului, proprietarul fixând-o în acel loc pentru a dobân-
di venituri abuzive.

Astfel, petiţionarii propuneau poziţia mult mai avantajoasă a satului 
Corabia, proprietate a mănăstirii Bistriţa şi cereau aprobarea de a se for-
ma în acel loc un oraş liber, cu port, unde să răscumpere 1000 de pogoane 
pe care se vor construi viitoarele case.

Considerând  întemeiate argumentele mai sus-menţionate ale comer-
cianţilor din Caracal, domnitorul aproba cererea.

Susţinută de ministrul de Interne, Consiliul de Miniştri a luat hotărârea 
de a se identifica modul de despăgubire a mănăstirii proprietare, stabilin-
du-se ce venit îi produce satul şi de a se alcătui planul viitorului oraş (care 
urma să fie realizat de ing.arhitect Vairak ). Toate cheltuielile urmau să fie 
suportate de oraşul Caracal, fapt ce va determina Consiliul municipal al 
acestui oraş să se opună emanciparii localităţii Corabia, în care îşi vedea 
antrenate finanţele, şi aşa destul de limitate.

După o serie de neînţelegeri între municipalitate şi petiţionari, în sfârşit, 
în anul 1862 se formează o Comisie, constituită din inspectorul general de 
poduri, din membrii municipali ai oraşelor Craiova, Caracal şi Turnu Măgurele, 
care alege locul unde se va forma oraşul-port Corabia, iar visul comercianţi-
lor romaneteni se îndeplineşte în anul 1871, când Principele Carol promulga 
Legea fondării oraşului Corabia în 30 noiembrie/11 decembrie. Legea acordă 
o suprafaţă de 500 pogoane, împărţite în trei secţiuni şi care urmau să fie 
vândute în loturi mici, terenurile de utilitate publică fiind date fără nici o plată. 
De asemenea, statul îşi rezervă pe malul Dunarii o întindere de 40 stânjeni în 
lăţime pentru construirea cheiurilor şi a celorlalte anexe ale viitorului port.

La noul oraş se va alipi şi comuna Dasova, a cărei vatră va fi strămu-
tata pe malul Dunării, iar o parte a locuitorilor ei vor fi împroprietăriţi cu 
locuri de casă în nordul oraşului, formând cartierul Valea Seacă.

Ulterior, în 1880, după ce şi cătunul Corabia-Veche, care aparţinuse 
până atunci comunei Celei, va intra în cadrul noii localităţi, prin Decretul 
regal din 6 aprilie 1881, Corabia va fi declarată comuna urbană. Astfel că, 
după 22 de ani de la primele demersuri, Corabia devine oraş, el bucurân-
du-se în următorii ani de o rapidă dezvoltare. În secolul XX, la oraş vor mai 
fi alipite satele: Vartop (care ţinuse de comuna Celei), Siliştioara (com.
Garcov) şi Tudor Vladimirescu, care luase fiinţă în anul 1896, pe moşia co-
munei Vişina Veche. 

CORABIA-PAGINI DE ISTORIE
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DESCRIEREA MISIUNII
Turneul misionar Dunărea din cadrul celor 

10 000 de sate neevanghelizate in România. 

Misiune în zona Corabia-jud.Olt 
Drumul de la Bucureşti la Corabia a fost unul lung şi anevoios cu multe 

gropi în asfalt şi căruţe trase de cai şi de măgari la tot pasul. Printre ele ne-am 
deplasat şi noi mergand cu o viteză de aproximativ 70 Km/h. 

Am trecut prin frumoasele oraşe dunărene Alexandria şi Turnu Măgurele, 
unde în urma cu deja 5 ani am misionat împreună cu un grup de fraţi şi am 
retrăit emoţii sfinte. Undeva în jurul orei 12 am ajuns în Corabia pe malul Du-
nării, localitatea cea mai mare din sudul judeţului Olt, şi aici ne-am întâlnit cu 
fratele păstor Costel însoţit de alţi doi fraţi din biserică. Chiar dacă nu ne-am 
văzut niciodată, momentul întâlnirii a fost unul frumos şi plin de multă caldură 
sufletească.  După ce am servit o ciorbă bună de peşte, fiind pe malul Dunarii, 
în genţi şi în rucsacuri ne-am împărţit materialele evanghelistice şi doi câte 
doi, am plecat în cele patru sate Orlea, Grajdibodu, Gura Padinii, Potelu care 
ne-au stat în cale pentru misiune. Erau sate cuprinse între Corabia şi Bechet, 
sate lungi  care se întindeau pe drumul naţional care leaga toate localităţile 
de pe malul stâng al Dunării. Oamenii care  locuiesc pe aceste meleaguri  sunt 
urmaşi de drept ai Romei antice, aici fiind întemeiată încă din vremuri antice 
măreaţa cetate Sucidava. În toată această parte de ţară au adus românii colo-
nişti din tot imperiul, i-au împroprietărit cu pământ şi astfel sau format sate şi 
comune, ocupaţia de baza fiind agricultura. 

Am intrat în satul Gura Padinii  însoţit de fratele Aurel, un localnic, ceilalţi 
fraţi preoţi fiind însotiţi de alţi fraţi din zona spre celelalte sate. Intrarea era 
dezolantă ciulini şi balari la tot pasul, dar prima întâlnire cu o femeie care 
stătea pe bancă a fost una caldă şi primitoare. M-am prezentat, am stat de 
vorba din Scripturi şi i-am dat materiale. Mărturiile preoţilor Iosif Trifa, Dumi-
tru Cornilescu, a mea şi a soţiei mele, a preoţilor Wycllife, Hus, Hubmaier, Sa-
vonarola, ziarul Reforma Spirituala, toate acestea au pătruns în sat împreună 
cu câte un Nou Testament al Domnului Isus Hristos. Astfel oamenii au primit 
Cuvântul vieţii dar şi mărturii de oameni care s-au lăsat transformaţi de El. Şi 
la fel au făcut şi ceilalţi preoţi.

La primărie am avut o întâlnire deosebită cu primarul, inginerul agricol 
şi alţi oameni care erau pe acolo cu treburi. Timp de o jumătate de oră m-au 
ascultat predicând Cuvântul vieţii, iar unul dintre ei la sfârsit m-a rugat să înalţ 
o rugăciune pentru el. Atunci m-am rugat pentru toti, începand cu rugăciu-
nea Tatal nostru şi continuând rugaciunea în mod liber binecuvântându-i pe 
oameni.  Tot rucsacul l-am golit de materiale şi împreună cu fratele Aurel,  lân-
gă placa de ieşire din sat, am înălţat o rugăciune de mulţumire la adresa lui 
Dumnezeu care m-a chemat la o astfel de slujire apostolică, la o slujire de se-
mănare a seminţei sfinte care va rodi într-o zi, pentru împărăţia lui Dumnezeu. 
Era pe la orele amiezi când am început să misionăm şi ne-am sfârşit lucrarea 
când soarele se apropia de asfinţit. Am vorbit la telefon cu ceilalti fraţi misi-
onari şi ne-am întâlnit la casa fratelui pastor din Potelu, o comuna de lângă 
Corabia. Mare ne-a fost bucuria când fiecare dintre noi eram plini de, bucuria 
apostolilor pe care i-a trimis Domnul Isus Hristos doi cate doi, din sat în sat, 
să predice evanghelia. Toţi aveam experienţe de împărtăşit, despre felul cum 
ne-au primit oameni şi cum s-au deschis pentru cuvântul lui Dumnezeu. Am 
împărtăşit şi cum unii ne-au refuzat dialogul, dar aceştia au fost puţini.  Eram 
uimiţi de modul frumos în care ne-a însoţit Dumnezeu, de  felul cum a turnat 
bucurie şi dragoste duhovnicească în sufletele noastre pentru această lucrare 
de misiune, pentru aceşti oameni, care sunt poporul nostru român, cum a luat 
de la noi greul şi zaduful zilei şi ne-a dat numai bucurii. Când ne-am uitat la pi-
cioarele noastre, toţi le aveam pline de praf şi de zgârieturi de la mărcini de pe 
marginile şanţurilor şi din jurul caselor. Ne-am bucurat că n-am fost muşcaţi 
de câini care umblau pe toate drumurile precum umblau oile.

Ca foşti preoţi şi călugari ne-am uitat unul la celalalt şi acum am văzut 
că toţi anii petrecuţi la parohie şi în mănăstire au fost ani irosiţi cu slujbe şi 
cu renovări de biserici şi case parohiale, în loc să-i folosim pentru luminarea 
poporului nostru român. Cu adevărat poporul pierea din lipsa de cunoştinţă 
şi noi n-am ştiut lucrul acesta. 

Îmi aduc aminte de profesori şi episcopii noştri pe care îi ascultam în dis-
cursurile lor de la academie şi de pe la vreo catedrală, cum susţineu sus şi 
tare căpoporul este creştin şi că noi români nu avem nevoie de evanghelizare, 
fiind evanghelizaţi de către apostolul Andrei, în urma cu 2000 de ani. 

Îmi pare rău de toţi profesori pe care i-am avut, că nu mai cunosc realitatea 
societăţii noastre româneşti şi astfel n-au putut să ne îndrepte slujirea noastră 
de viitori preoţi, spre adevăratele nevoi spirituale ale poporului. Cred că este 
cazul să amintesc aici că până la Alexandru Ioan Cuza, marele nostru domni-
tor, poporul nostru român niciodată n-a beneficiat în biserică, la liturghie de 
ascultarea evangheliei în limba română, ci numai în limba slavonă, limba din 
care poporul nu pricepea nimic şi că în istoria noastră recentă poporul nostru 
român a fost educat timp de 50 de ani de ideologia comunistă total contrară 
învăţăturii sfinte a lui Dumnezeu. Şi să nu fie nevoie de evanghelizare?

Roadele îndoctrinării ateiste făcută de comunişti se văd astăzi mai mult ca 
oricând. În toate structurile societăţii domneşte întunericul gros. În viaţa per-
sonală, în familie, în colectivităţi, în şcoli, între intelectuali, preoţi, profesori, 
ingineri, politicieni şi oameni de rând. Ateismul şi tot şiragul de imoralitate 
atras de el, a inundat până la refuz societatea. Poporul trăieşte în sărăcie, în 
moravuri grosolane, în noroi iar mulţi din clasa conducătoare în homosexu-
alitate.  Prin acest tip de misune, de la om la om, din sat în sat, din poartă-n 
poartă am început să cunosc mai în profunzime întunericul poporului nostru 
român şi îmi dau seama că răul cel mai mare de care suferim este că nu-l cu-
noaştem pe Domnul Isus şi Împărăţia Sa. Căci dacă l-am avea pe El nu ne-ar 
mai lipsi nimic- spunea în urma cu 70 de ani preotul Iosif Trifa. El ne-ar naşte 
din nou, El ne-ar da lumina, înţelepciunea şi priceperea de care avem nevoie, 
El ne-ar călăuzi la tot adevărul şi prin adevăr ne-ar educă în toate lucrurile ca 

inşi şi ca popor. Căci unde a domnit Isus Hristos acolo a domnit civilizaţia, 
educaţia, respectul dreptatea, dragostea, adevărul şi moralitatea.

Seara am avut o frumoasă evanghelizare la Potelu în Biserica Penticostală 
unde am slujit împreună cu întreaga echipa misionară. Au fost momente de 
cer, de laudă, de glorificare a Aceluia care s-a coborât printre noi. Mai mulţi 
prieteni au plecat cu lacrimi în ochi şi cu dorinţa sinceră de a-L urma pe Dom-
nul Isus Hristos. A doua zi de misiune ne-am îndreptat spre Bechet. Un oraş 
tot de pe malul Dunării. 

La fel ca şi în prima zi după ce ne-am întâlnit cu fraţii din zona Bechetului, 
mai precis cu cei de la Bistreţ, din nou ne-am împărţit doi câte doi, mergând 
să propovăduim evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu. Oamenii se uitau la noi 
ca la o ciudăţenie, dar nouă nu ne-a fost ruşine de Evanghelia lui Hristos, în-
tocmai cum a spus şi Apostolul Pavel odinioară în epistola sa către Romani, în 
cap.1, vers. 16-17- „Căci nu-mi e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este 
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, 
apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o da 
Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris -Cel ne-
prihănit va trăi prin credinţă”.

Îmi aduc aminte de zilele în care eram preot şi treceam pe străzile satului, 
oamenii îşi scoteau pălăria şi mă salutau cu respect. Toţi doreau să stea de 
vorba cu mine, să-mi fie prieteni. Acum însă am ajuns privelişte lumii, precum 
oarecând Apostolul Pavel care reda această stare pe care am trăit-o aşa de 
frumos în epistola sa către 1 Corinteni cap.4, vers 9 „Căci parcă Dumnezeu a 
făcut din noi, apostolii, oameniii cei mai de pe urma, nişte osândiţi la moarte, 
fiindcă am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni ... Noi suntem ne-
buni pentru Hristos...”

O poziţie nouă de slujitor în cadrul poporului nostru român a aceluiaşi po-
por în mijlocul căruia slujeam în veşminte, având o poziţie, având prestigiu, 
acum însă tot slujitor, dar fără veşminte strălucitoare, fără poziţie, fără pre-
stigiu, dar cu o altă inimă şi o altă viziune purtându-L în inimă doar pe Domnul 
Isus Hristos ca pe cea mai mare comoară. Pot spune precum Apostolul Pavel 
în epistola către Filipeni ,,Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri, le-am 
socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos.. Pentru El am pierdut toate şi le 
socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos, şi să fiu găsit în El, nu având o 
neprihanire a mea pe care mi-o dă Legea(Ortodoxă) ci aceea care se capătă 
prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o da Dumnezeu, prin credinţa, 
Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui...

Am avut la noi, 1200 de reviste cu mărturii de preoţi schimbaţi de Dumne-
zeu, 2000 de ziare Reforma Spirituală şi 5000 de cd-uri cu predici şi mărturii 
de vieţi transformate. Seara la Bistreţ şi la Catanele am organizat evangheli-
zari. Una în cort, iar alta în aer liber. După ce ne-am întors din sate şi comune, 
un numar impresionant de persoane ne aşteptau în cortul de evanghelizare, 
în curtea bisericii şi pe drum. Venise lumea ,,ca la urs,, auzind că mai mulţi 
preoţi convertiţi vor predica Evanghelia. De fapt noi ne-am întâlnit cu oamenii 
în sat, în curţile lor şi după ce am predicat Evanghelia, le-am spus că deseară 
vom mărturisi cum ne-am întors la Dumnezeu.

Este o mare curiozitate la noi în România să vezi un preot întors la Dumne-
zeu şi schimbat de Dumnezeu, în cuget şi-n simţire. Din curiozitatea lor, oameni 
au putut să înţeleagă în primul rând mai multe despre credinţa lor strămoşeas-
că care are atâtea învăţături păgane, şi apoi să conştientizeze că pentru suflet, 
viaţa veşnică, binecuvântări şi alte comori cereşti este nevoie de o singură per-
soană numită Isus Hristos căci ,,Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. 
A Lui să fie slava în veci! Amin. Că nu preotul din sat şi nici episcopul, că nu 
sfinţi din cer şi nici Maica Domnului sunt ce-i ce îi procura mântuirea, izbăvirea 
din starea de păcat şi împăcarea cu Dumnezeu ci Isus Hristos cum spune Ap. 
Pavel în epistola către Efeseni 2 14-18 ,,Căci El este pacea noastră, care din doi 
a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, şi în trupul Lui, a 
înlăturat vrăşmăşia dintre ei ...şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu printr-un 
singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. El a venit astfel să aducă 
vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape. 
Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.

Aveam impresia că cerul întreg s-a coborat la noi în acel cort de evanghe-
lizare aşa cum se cobora odinioară în Cortul întâlnirii. Oamenii din cort, din 
drum, din curte, la chemarea făcută de a-şi preda viaţa lor în mâna lui Isus 
Hristos, au venit în faţă cu lacrimi în ochi, căzând cu faţa la pământ şi recunos-
când că îi cheamă şi ca le vorbeşte Dumnezeu. Noi îi chemăm să se împace cu 
Dumnezeu, ei plângeau, spuneau rugăciunea de primire în inima a Domnului 
Isus Hristos, fratele Vasile Micula cânta spre slava lui Dumnezeu…a fost ceva 
frumos dar greu de redat în cuvinte. Cu greu ne-am smuls din mijlocul lor şi 
am plecat în comuna Catanele, într-o curte pusă la dispoziţie de primărie. 

 Cel care ne aştepta aici era primarul comunei, şi după o primire frumoasă 
am început să predicăm Evanghelia. Curtea s-a umplut de oameni din toate 
confesiunile. Cei mai multi însă au fost ortodocsi. Până la miezul nopţii oame-
nii nimeni n-a plecat, fratele Vasile Micula a cântat, iar noi preoţi convertiţi am 
predicat. Din nou lacrimi de pocăinţă, din nou lacrimi de bucurie şi cântări de 
mulţumire la adresa lui Dumnezeu. 

Când am ajuns în comună era încă soarele sus pe cer şi încet încet locul îl 
ocupase luna şi stelele. Luna ne privea cu gingăşia ei şi stelele ne erau lumi-
natori în noapte. Am avut impresia că slujim în cea mai frumoasa şi măreaţă 
catedrala fără ziduri şi geamuri, în mijlocul naturii impresionante, în mijlocul 
creaţiei lui Dumnezeu. Era o slujire unică, cosmică şi în centrul  tuturor dom-
nind Isus Hristos,Domnul Domnilor şi Împăratul Împăraţilor. Pot să-l parafra-
zez pe Apostolul Pavel în ceea ce le-a scris corintenilor în a doua sa epistola 
cap.5,vers 18-19 ,,Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a 
împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării, ca adică 
Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală 
păcatele lor, şi ne-a încredinţat noua propovăduirea acestei împăcări.

În miezul nopţii ne-am despărţit, cu regretul că a doua zi nu mai puteam fii 

împreună, urmând să mergem în alte 
sate şi în alte oraşe.

Calafatul cu împrejurimile lui, cu 
frumoasele sate, Poiana Mare, Tunari, 
Rast şi altele ne-au primit cu multă 
pace şi bucurie. Am poposit de dimi-
neaţa la primărie unde am avut o fru-
moasă şi lungă întrevedere cu prima-
rul, apoi la Biserica Ortodoxă ne-am 
întreţinut în frumoase conversaţii cu 
preoţii şi cu enoriaşii. Aici ne-am întâl-
nit cu 3 preoţi care au considerat de 
bine să stăm de vorbă pe teme biblice, 
au primit materialele cu mărturiile pre-
oţilor I.Trifa, D.Cornilescu, T.Popescu, 
a mea şi altele.

Din poartă în poartă, am lăsat ma-
teriale, am stat de vorbă cu cei care 
nu erau grăbiţi şi pentru orele serii 
i-am invitat la evanghelizare. Evan-
ghelizarea am ţinut-o la Tunarii Vechi 
şi la Rastul Nou. Preotul şi cantorul lui 
din Rastul Nou nu ne-au lasat să ple-
cam de acolo până la miezul nopţii. 

Peste tot am avut locurile de 
evanghelizare pline şi oamenii curioşi 
şi interesaţi. Am semănat sămânţa şi 
credem că rodul îl vom vedea în îm-
părăţia cerurilor.

În Calafat am avut o întâlnire 
frumoasă cu căpitanul portului, că-
ruia i-am vorbit din Sfintele Scripturi 
şi pentru care ne-am rugat. A avut o 
inima deschisă  şi ne-am despărţit ca 
nişte prieteni pe care-i mai aşteaptă-
să-i predice Cuvântul Vieţii. 

În drumul nostru de a doua zi am 
plecat spre Slasoma, satul în care s-a 
născut Dumitru Cornilescu-un adevă-
rat ,,Luther al Romaniei,,. Am intrat 
în satul şi pe prispa casei în care s-a 
născut şi a copilărit acest mare ro-
mân şi om al lui Dumnezeu. Emoţiile 
ne copleşeau. Mai întâi ne-am întâlnit 
cu neamurile lui  printre acestea fiind 
şi preotul din sat. Am stat de vorbă-
cu preotul, un nepot de-al fratelui 
Cornilescu, cu verişori şi alţi nepoţi, şi 
am remarcat că toţi fără excepţie, ii 
purtau o frumoasă amintire. Mărturia 
lui D. Cornilescu este încă vie pe aces-
te meleaguri. Casa marelui roman şi 
copil al lui Dumneze cred că este cea 
mai frumoasă casă din sat şi cea mai 
încărcată de istorie sfântă, de copilă-
ria şi viaţa unui om sfânt.

Şi prin Slasoma am mers din casă 
în casă, am stat de vorbă cu oamenii  
le-am oferit reviste cu mărturiile tu-
turor preoţilor convertiţi. Din acest 
sat binecuvantat de Dumnezeu am 
plecat în altele din zona Vânju Ma-
reşi Drobeta Turnu Severin, unde 
am lăsat tot ce aveam la noi şi în noi, 
îndreptându-ne spre Baia de Arama. 
Aici am vizitat 5 sate şi am predicat 
Evanghelia. Dumnezeu ne-a însoţit la 
orice pas şi am simţit continu lucrul 
acesta. În timpul acestei slujiri mi-
sionare am trăit cele mai frumoase 
zile din timpul meu de slujire atât ca 
preot cât şi ca pastor. Au fost 11 zile 
fericite. Aş fi vrut mai mult să pot să 
fac pentru concetăţenii noştri, să pot 
fii mai mult decât am fost, să semăn 
într-u totul cu ceea ce ne scrie doc-
torul Luca în evanghelia sa în cap.10, 
vers.25-37 cu Samariteanul milostiv, 
dar această misiune a fost doar un 
prim început.   

Rugaţi-vă pentru această lucrare 
frumoasă, care se vrea o continuare 
a aceleia începută de Domnul Isus, 
continuată de sfinţi apostoli şi de toţi 
copii Lui din toate timpurile.

,,Isus străbătea toate cetăţile şi 
satele, învăţând pe norod în singogi, 
propovaduind Evanghelia Împărăţi-
ei, şi vindecând orice fel de boală, şi 
orice fel de neputinţă care era în no-
rod,,.(Matei 9-35)

Florea Daniel-Cristian
- fost preot ortodox
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MISIUNEA
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(urmare din pag 4)

,,Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în singogi, propovăduind Evanghelia 
Împărăţiei, şi vindecând orice fel de boală, şi orice fel de neputinţă care era în norod,,.(Matei 9-35)

,,Mergeţi în toată lumea, şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură,,. (Marcu 16-15)
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Bechet este un oraş din judeţul Dolj, Oltenia, România. Este situat în sudul judeţului, 
fiind unul dintre cele două porturi dunărene ale judeţului Dolj, alături de Calafat. La Bechet 
există un punct de trecere a frontierei către Bulgaria. Trecerea se face cu bacul între Bechet 
şi oraşul bulgar Rahova.

Date generale
În portul Bechet se organizează anual serbarea zilei Marinei, la 15 august, unde au loc 

diverse jocuri marinăreşti, plimbări pe Dunăre, precum şi serbări câmpeneşti. În apropierea 
oraşului Bechet se află Mănăstirea Sadova şi pădurea seculară de la Zaval, unde în fiecare 
an, în prima duminică a lunii august se organizează un frumos festival.

Bechet este un nod rutier pe aici trecând drumurile naţionale Craiova - Bechet, Calafat 
- Bechet şi Bechet - Corabia. Din oraşul port Bechet se poate ajunge relativ repede la Sofia 
şi de aici în Grecia, acesta fiind unul din traseele preferate de către majoritatea transportato-
rilor, precum şi de agenţiile de turism, pentru a tranzita Bulgaria şi a se îndrepta spre Grecia 
sau Turcia.
Geografia
Oraşul Bechet este situat la 67 km distanţă de Craiova, 45 km de Corabia şi 95 km de 

Calafat.
Altitudinea Bechetului este cuprinsă între 23 m în luncă (lângă Dunăre) şi 40 m (în zona 

nisipurilor).
Clima
Bechetul este situat în zona de silvostepă a Câmpiei Române, temperatura medie este de 

11°C iar cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 500 mm.
Temperatura
Cea mai călduroasă lună a fost august 2003 care a avut o medie de 26,4°C, iar cea mai 

rece lună a fost ianuarie 2006 care a avut o medie de –5,5°C. Cel mai călduros an din ulti-
mii 50 de ani a fost anul 2002 cu o medie de 12,8°C, iar cel mai rece a fost anul 2006 cu 
o medie de 11,5°C.

Vânturile
În timpul primăverii bate Austrul (pe direcţia V–E) iar în timpul iernii predomină Crivăţul 

(pe direcţia N–E şi E).
Precipitaţiile
Media pe ultimii 50 de ani este de 505,6 mm. Cel mai umed an este 2005 cu 701,8 mm 

şi cel mai secetos este anul 2004 cu 437,9 mm.

ORAŞUL BECHET

ÎN MIJLOCUL MULŢIMII
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Istoricul oraşului Calafat

Istoricul oraşului Calafat se bazează pe două ipoteze şi o le-
gendă locală.

Ipoteza originii genoveze
B. P. Haşdeu a fost primul istoric care a emis ipoteza originii 

genoveze a Calafatului medieval. La rândul sau, A.D. Xenopol, îm-
brăţişând ideea lui Haşdeu, a susţinut ca genovezii par să fi înte-
meiat porturile dunărene Giurgiu, aşa numit San Giorgio, patronul 
Genovei şi Calafatului, de la calafatare - a unge corăbiile cu duhot. 
Este, de altfel, perioada când traficului intens pe Dunare i se adau-
gă negustorii genovezi, ca urmare a încheierii tratatului de la Nym-
phaion, dintre Genova şi Imperiul Bizantin, din 13 martie 1261.

Originea genoveză este susţinută şi în alte lucrări mai vechi 
sau mai noi. Amintim, între acestea, pe cea scrisă Tunurile din 
Parcul Debarcader de C. Buchholtzer şi P. Rotaru, lucrarea Pe firul 
Dunării. De la Baziaş la Marea Neagra, Dicţionarul geografic al 
judeţului Dolj, Dunărea. Privire istorică, economică şi politică.

În sfârşit, amintim lucrarea lui Al. Cebuc şi C. Mocanu, care 
pledând pentru aceeaşi ipoteză, susţin că genovezii, concurenţii 
veneţienilor, ajutaţi de moldoveni, împing comerţul lor pe Dunăre 
până la Calafat, servindu-se de diferite nave. 

Ipoteza originii bizantine
Alţi istorici susţin originea bizantina a toponimicului local. Aşa, 

de pildă, C.C. Giurescu, după ce menţionează existenţa Calafatului 
înainte de Basarab întemeietorul, deci sfârşitul secolului al XII-lea şi 
începutul secolului al XIV-lea, arată că denumirea de Calafat redă 
exact grecescul Kalafatis, care îndeamnă cel ce smoleşte vasele. În 
acest loc, presupune C.C. Giurescu, trebuie să fi fost o escală, o 
schelă... unde se încărcau grânele Olteniei şi se călăfătuiau vasele.

Aceiaşi origine bizantină a numelui aşezării o susţine şi Nicolae 
Iorga, care afimă că denumirea de Calafat ar veni de la un nume 
grecesc de persoană, anume Kalafatis, nume foarte răspândit la 
Bizanţ. Tot pentru originea bizantina a toponimicului Calafat se 
pronunta si autorii unei lucrări de istoria bisericii române, care 
susţin că pe Dunăre, bizantinii au dat denumirile greceşti localită-
ţilor... Maglavit, Calafat, Corabia, Zimnicea etc.

Legenda locală
Legenda locală pledează pentru ideea că străvechea aşezare a 

Calafatului ar fi fost la origine o mică colonie de pescari. Potrivit 
unei legende, în secolul al XI-lea, mai precis prin anii 1040 - 1042, 
un oarecare Mihail Calafat, meşter în arta călăfătuirii, găsind pe 
aceste meleaguri o aşezare propice pentru executarea meseriei lui, 
ar fi înfiinţat, pe malul Dunării, un atelier pentru repararea şi smo-
lirea corăbiilor, fapt care a făcut ca navigatorii bizantini, iar apoi 
şi cei genovezi, atraşi de iscusinţa sa, să-şi aducă vasele pentru a 
fi reparate. Potrivit aceleiaşi legende, locul unic unde se efectua 
operaţiunea de călăfătuire era la debarcaderul de lângă aceasta 
aşezare care, ulterior, a primit numele de Calafat.

Originea Calafatului
Indiferent de una sau alta din ipotezele privind originea numelui 

Calafat, cert este că aşezarea datează din epoci străvechi, cumulând 
de-a lungul mileniilor paleolitice şi neolitice, în epoca fierului şi pre-
tracică, valorile anticelor civilizaţii din spaţiul egeeano-carpatic.

Istoricul Portului Calafat
Portul Calafat este situat în oraşul Calafat, oraş situat pe ma-

lul stâng al Dunării, vis-a-vis de oraşul Vidin. Ca sat, Calafatul 
este pomenit încă înainte de anul 1400. Întemeierea lui s-ar datora, 
după unele păreri, genovezilor, care i-ar fi dat şi numele. Presupu-
nerea aceasta se întemeiază şi pe faptul că denumirea de Calafat ar 
veni de la termenul genovez de marina calafato, cel ce călăfătuieş-
te o corabie. Existenta genovezilor la Dunăre nu poate fi contesta-
ta. Ei au avut, afirma unii, o colonie chiar la Vidin. După D. Iorga, 
numele de Calafat ar fi un nume grecesc de persoana. Legenda cu-

leasa din gura poporului spune 
că numele oraşului ar veni de la 
Mihail Calafat, care ar fi execu-
tat meseria calafatuirei şeicilor 
şi caicelor pe mal, cam între anii 
1040-1042, la debarcaderul de 
lângă satul de altădată.

Alţii au afirmat că numele ar 
data de prin secolul al XVII-lea 
când corăbierii genovezi alese-
seră pe malul de lângă sat un 
loc bun pentru călăfătuirea va-
selor. Această credinţă este însă 
greşită, căci s-a stabilit că în 
acest secol genovezii nu mai ju-
cau nici un rol la Dunăre. Dacă 
satul Calafat are o existenta de 
câteva sute de ani, regiunea din 
jurul său, poate chiar locul, pe 
care se afla astăzi oraşul are un 
trecut cu mult mai vechi, căci pe 
aici au trecut oştirile geto-dacice 
şi romane. Într-adevăr, pe lângă 
Calafat, trecea un drum vechi al 
Geto-Dacilor, care făcea legătu-
ra peste Dunăre cu regiunea Vi-
dinului, respectiv Valea Ische-
rului. Dovezi despre existenţa 
acestui drum, de care vorbeşte 
şi marele savant V. 

Parvan în monumetala sa 
opera, Getica ne dau întăriturile 
importante descoperite la Cetate 
şi Desa, care, se pare, ar fi fost me-
nite sa asigure capul de pod de pe 
malul stâng al Dunării şi drumul 
Geto-Dacic. Pare probabil ca pe 
timpul strălucirei Dacilor, acest 
drum să fi făcut legătura între 
Dacii şi Geţii colonişti de la Sudul 
Dunării şi mai departe cu Tracii 
de sud. Vidinul purta altădată şi 
numele de Diu, iar satul Calafat 
mai avea numirea de Satul din 
Valea Diului, ori Dacii la început 
se numeau Dii sau Dai de unde 
vine şi cuvântul de Daci. 

Din cele de mai sus putem 
conchide ca numirea de Diu a 
rămas de la vechii Daci existenţi 
în acest ţinut. De altfel, drumu-
lui care ducea peste Dunăre la 
Calafat i se mai zicea drumul 
Diului (drumul Dacilor). Aces-
te denumiri le ştiau şi bătrânii 
săteni calafateni şi se găsesc 
trecute şi prin actele vechi de 
proprietate ale Epitropei Sf. Ilie 
din Craiova, fosta proprietara 
a moşiei Calafatului. Regiunea 
Olteniei a fost în epoca expan-
siunei Romane peste Dunăre, 
teatrul de luptă între armatele 
Împăratului Traian şi cele ale 
lui Decebalus, deoarece pe aici 
trecea linia comercială, care fă-
cea legătura între Orient şi Oc-
cident, linie a cărei stăpânire se 
impunea din motive atât econo-
mice, cât şi strategice. Prin cu-
cerirea Olteniei, Roma şi-a asi-
gurat legătura prin aceasta linie 
cu Marea Egee si Adriatica. 
Prin situaţia geografică extrem 
de favorabilă ţinutul Calafatu-
lui a servit ca un fel de punte 
de trecere acestei importante 
linii comerciale. Vidinul, a cărei 
existenţa e mult mai veche gra-
ţie faptului că pe lângă el trecea 
acest drum, a avut parte de un 

trecut glorios. 
Din timpul vechi, Vidinul a 

fost renumit atât ca cetate cat şi 
ca reşedinţa episcopală. În vea-
cul al XII-lea cetatea Vidinului 
a fost întrebuinţată de dinastia 
bulgara a Terterizilor şi ca reşe-
dinţa regală. În acelaşi veac se 
pomeneşte pentru întâia oara şi 
de Calafat, a cărui existenta, data 
fiind identitatea situaţiei geo-
grafice, nu poate fi despărţită de 
cea a Vidinului. De ce Calafatul 
n-a parvenit niciodată, la strălu-
cirea Vidinului, este o întrebare 
a cărei dezlegare ne-o da cu-
noaşterea condiţiilor vitrege de 
viaţă şi civilizaţie a ţinutului din 
stânga Dunării supus aproape 
permanent năvălirilor barbare şi 
în urma contingentelor politice 
atât de deosebite de la un mal la 
celalalt. Cert este că satul Calafat 
de abia în secolul XIV, când co-
merţul pe Dunăre se bucura de 
oarecare libertate, îşi face intra-
rea în istorie, servind ca schela 
pentru grâne. Se poate ca Geno-
vezii să fi contribuit la formarea 
lui, dacă n-am pune la îndoială 
ascensiunea lor pe Dunăre până 
la Calafat, ceea ce marele istoric 
N. Iorga o contesta. 

Cel dintâi act oficial care po-
meneşte de Calafat este decretul 
din 1529 a lui Moise Vodă prin 
care poruncea că venitul Vămii 
Calafatului dimpreună cu al 
bălţilor lui să fie dat pentru în-
treţinerea mănăstirei Tismana. 
Până la tratatul de la Adriano-
pole, încheiat în 1829, satul Ca-
lafat rămâne o schela neînsem-
nată. Odată cu redarea libertăţii 
comerţului şi navigaţiei pe Du-
năre, până la 1829 încătuşată de 
turci, începe şi pentru Calafat, 
ca de altfel pentru toate schele-
le şi porturile româneşti de pe 
Dunăre, o noua era de prospe-
ritate. În 1846, o calatoare fran-
ceză doamna A. De Carlovitz, 
întovărăşită de un conte de Ve-
isbach, trece şi pe la Calafat, în 
care remarcă o biserică ordinară 
mică şi o aglomeraţie de zidiri 
nu mai mare, fără pavaj. Abia 
din anul 1856 după sfârşitul 
războiului Crimeii, satul Calafat 
începu să capete o înfăţişare mai 
civilizată. Satul propriu-zis era 
situat pe locul unde este astăzi 

oraşul, spre sud, iar negustorii, 
în partea de nord-vest, ocupau 
vetre de casa aproape de schela. 
În preajma emancipării, în 1853, 
satul Calafat avea cam 405 fami-
lii de săteni. Negustorii, mai toţi 
ocupaţi cu comerţul de cereale, 
erau în număr de 37.

Lângă schelă se afla cazar-
mă, Vama şi Căpitănia, iar pe 
deal se ridică clădirea simplă 
a carantinei. Numai locuinţe-
le negustorilor erau parte din 
zid, parte din paianta. Pe lângă 
locuinţe erau magaziile unde 
depuneau productele adunate 
de la săteni, prin mijlocirea gra-
nărilor din sat, numiţi scăunari. 
Ţăranii locuiau în mare parte în 
condiţiuni mizerabile în bordeie 
de pământ sau lemn, iar curţile 
în loc de garduri erau mărgini-
te de şanţuri adânci. Schimbul 
de mărfuri a început a fi făcut 
nu de localnici, ci mai mult de 
negustorii veniţi de la Vidin, 
de multe ori ţăranii Calafateni 
treceau la Vidin şi îşi cumpărau 
de acolo, cele ce aveau nevoie şi 
mai ales îmbrăcăminte. 

Negustorii străini în schimbul 
mărfurilor, cumpărau cereale sau 
vite. După ce navigaţia pe Dună-
re lua avânt, comerţul la fel, se 
instala vama şi carantina, schela 
Calafatului a început să atragă din 
ce in ce mai mulţi negustori. Tot-
odată începu să vină pentru tran-
zit marfă de Scutari şi Răguza. Pe 
lângă romanii din Macedonia, se 
stabiliră la Calafat, greci, sârbi, 
bulgari, germani şi unguri, aceştia 
din urma mai puţini şi mai târziu, 
evrei, fiecare aducând o contribu-
ţie la progresul satului şi, în urma, 
a oraşului. Unii săteni, cu spirit 
mai întreprinzător, deschiseră 
cate o mică prăvălie, cârciuma cu 
han şi, astfel, din an în an, satul 
Calafat lua din ce în ce înfăţişarea 
unui mic târg. Cam prin 1854 se 
stabili aci o întreprindere engleză 
de conserve de carne. Odată cu 
mărirea producţiei agricole, regi-
unea din jurul Calafatului, bogată 
în grâne şi în porumb, îşi trimitea 
din ce in ce mai multe căra la sche-
la ei unde aşteptau caice şi şeici, 
pentru a fi încărcate cu aurul pă-
mântului şi a fi trimise pe Dunăre 
în jos la Brăila, a cărei schela luase 
un avânt foarte mare.
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Negustorii de cereale întreprinzători şi cu multă iniţiativă, ridicară magazii din ce în ce mai mari, unde 
depozitau productele, în aşteptarea campaniei de export. Tot datorită acestor negustori, adevăraţi pioneri, 
se lua iniţiativa emancipării satului Calafat. Iosif Avramovici fost întâiul delegat însărcinat în 1851 să facă 
intervenţiile necesare pentru emancipare. Domnitorul Barbu Ştirbei, care era proprietarul întinsului do-
meniu de la Băileşti acordă întreg concursul Calafetenilor şi în 1852 aproba lucrările prealabile. Tratativele 
avute cu proprietarul moşiei Calafat, care era epitropia Sf. Ilie din Craiova prin reprezentantul ei Aga 
Grigore Otetelisanu, duseră la o înţelegere deplină. Emanciparea fiind condiţionată de achitarea către epi-
tropie a sumei de 200000 lei urma să fie repede subscrisă de săteni pentru cumpărarea a 80 platuri. 

Cu doi ani înainte de emancipare, în anul 1853, Iosif Avramovici organiza o autoritate municipală pro-
vizorie. În anul 1855 Domnitorul subscrie hrisovul de emancipare din care redăm începutul: Satul Calafat, 
unde se afla schela Calafatului, care face parte din moşia cu aceasta numire, din judeţul Dolj, al bisericii Sf. 
Ilie din Craiova, având toate prerogativele de a deveni un oraş înfloritor dacă s-ar elibera de piedicile ce 
i se aduc la aşa dezvoltare, restricţiile proprietăţii. Luând în considerare cererea ce ni s-a făcut prin jalba 
de către 37 negustori de la această schelă, pentru emanciparea expusului sat Calafat şi întocmirea lui în 
oraş slobod. 

Îndată după emancipare primul delegat al sătenilor Iosif Avramovici fu ales magistrat al oraşului mai 
exact Preşedinte al Consiliului Magistratului. Emanciparea satului Calafat avu ca urmare dezvoltarea 
lui în ritm accelerat atât din punct de vedere economic cât şi edilitar. Între cei dintâi deputaţi aleşi de 
mahalale fu Sima Pasaretz care între anii 1866-1870 şi 1879 fu şi primar al oraşului. Sima Pasaretz dădu 
oraşului un aspect modern trasând bulevardele şi pieţele, aşa cum le vedem azi, ridicând clădiri publice 
şi construind fântâni. 

„Noi Îl predicăm pe Hristos răstignit: pentru iudei, poticnire; şi pentru naţiuni, 
nebunie; dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi greci, Hristos este puterea lui Dumnezeu 
şi înţelepciunea lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 1.23).

„În El avem răscumpararea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile 
harului Său pe care l-a răspandit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune 
şi de pricepere; căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l 
alcătuise în Sine însuşi, ca să-l aduca la îndeplinire la implinirea vremurilor, spre a-Şi 
uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ. În 
El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia 
care face toate după sfatul voii Sale, ca să slujim de lauda slavei Sale, noi, care mai 
dinainte am nădăjduit în Hristos“. Efeseni 1 7-12


