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La paşti
de George Coşbuc

Prin pomi e ciripit şi cânt,
Văzduhu-i plin de-un roşu soare,

Şi sălciile-n albă floare
E pace-n cer şi pe pământ.
Răsuflul cald al primăverii

Adus-a zilele-nvierii.

Şi cât e de frumos în sat!
Creştinii vin tăcuţi din vale
Şi doi de se-ntâlnesc în cale

Îşi zic: Hristos a înviat!
Şi râde-atâta sărbătoare

Din chipul lor cel ars de soare.

Şi-un vânt de-abia clătinător
Şopteşte din văzduh cuvinte:
E glasul celor din morminte,

E zgomotul zburării lor!
Şi pomii frunţile-şi scoboară

Că Duhul Sfânt prin aer zboară.

E linişte. Şi din altar
Cântarea-n stihuri repetate
Departe până-n văi străbate

Şi clopotele cântă rar:
Ah, Doamne! Să le-auzi din vale
Cum râd a drag şi plâng a jale!

Biserica, pe deal mai sus,
E plină astăzi de lumină,

Că-ntreaga lume este plină
De-acelaşi gând, din cer adus:

În fapta noastră ne e soarta
Şi viaţa este tot, nu moartea.

Pe deal se suie-ncetişor
Neveste tinere şi fete,

Bătrâni cu iarna vieţii-n plete;
Şi-ncet, în urma tuturor,

Vezi şovăind câte-o bătrână
Cu micul ei nepot de mână.

ÎN NUMELE CONSILIULUI LOCAL ȘI AL 
PRIMĂRIEI COMUNEI MOLDOVENEȘTI 

VĂ DORIM UN PAȘTE FERICIT!

MĂRGINEAN IOAN ȘI KOLOZSI ERNŐ
         PRIMAR                               VICEPRIMAR
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Raport despre discuţiile din minis-
ter

În cursul lunii martie în compania deputatului 
UDMR Csoma Botond, cu ocazia deplasării la Bu-
cureşti, am avut prilejul  de a mă întâlni cu miniştrii 
Cseke Attila şi Tánczos Barna.

La Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei cu domnul ministru Cseke Attila am 
discutat despre extinderea reţelei de apă, respectiv 
despre înfiinţarea reţelei de canalizare în localităţile 
Moldoveneşti şi Plăieşti, despre posibilităţile de fi-
nanţare în construirea de drumuri şi a sălii de sport 
pentru Şcoala Gimnazială Moldoveneşti.

La Ministerul Mediului,Apelor şi Pădurilor cu 
domnul ministru Tánczos Barna, am discutat despre 
programul de izolare termică al şcolilor şi proiectul 
pentru modernizarea iluminatului public.

În urma discuţiei purtate cu doamna secretar 
de stat Hegedűs Csilla în legătură cu cererile finan-
ţate din fonduri de mediu pentru a căror posibi-
lă implementare am solicitat îndrumări din partea 
dânsei. (Proiecte: Îmbunătăţirea infrastructurii TIC 
în domeniul e-educaţie, în unităţile de învăţământ 
din Comuna Moldoveneşti; Consolidarea capacităţii 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din Comu-
na Moldoveneşti, în vederea gestionării situaţiei 
de pandemie; Realizarea capacitatii de productie  
a energiei  termice calda/rece din energie  geoter-
mala inclusiv reteaua  de distributie  din localitatea 
Moldovenesti, comuna Moldovenesti, judetul Cluj). 
Întâlnirile au fost utile iar în viitorul apropriat vom 
face următorii paşi ca să putem pune în aplicare 
toate planurile.

În acest context, este foarte important că de 
data aceasta, nu numai în parlament, ci şi în guvern, 
sunt oameni cărora ne putem adresa cu încredere 
pentru ajutor şi îndrumare.

Mărginean Ioan, primar

Stimaţi cetăţeni ai Comunei Mol-
doveneşti!

Oricine de oriunde ar veni, primul lucru vizibil 
care defineşte imaginea comunei este curăţenia şi 
ordinea sau dezordinea şi murdăria. 

Cu toţii suntem conştienţi de importanţa  pri-
mei impresii, a primei păreri despre ceva sau cineva, 
iar dacă prima impresie este negativă va trece timp 
îndelungat pentru a o schimba. Primăria şi consiliul 
local se străduiesc în a menţine curăţenia prin apa-
ratele proprii şi al muncitorilor beneficiari de ajutor 
social. 

 Firma ECO 5 ARDEAL, care se ocupă de 
transportul deşeurilor menajere, funcţionează în 

de bază prin dotarea cu utilaje a Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență în comuna Moldovenești. 

- tractor FARMTRAC 9120 DTN IIIB cu priza 
si ridicator frontal AGROMASZ PT3 – o bucata;

- lama de zapada Zagroda cod 5073 – o bu-
cata;

- remorca Romsan R80Tasga – o bucata;
- Sararita Zagroda 5225 – o bucata;
- Tocator cu brat hydraulic Tifermec Dec 450 

L- o bucata
 Utilajele fiind livrate la sfârşitul lunii martie.

  

 

Dávid Noémi, departamentul de achiziții publice

ARDERE SAU COMPOSTARE
Marile întrebări ale gospodarilor 
şi a agricultorilor

Igienizare terenuri agricole:
Arderea miriştilor şi a altor resturi vegetale 

provoacă multe efecte negative solului prin distru-
gerea microfaunei folositoare de la suprafaţa solu-
lui. 

Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este 
strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de 
carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii 
unor boli sau dăunători specifici.

În vederea realizării igienizării terenurilor 
prin ardere cetăţenii au obligaţia de a solicita şi 
obţine, de la autorităţile competente, următoarele 
documente: 

- Accept de la Agenţia pentru Protecţia Me-
diului

- Permis de lucru cu focul de la primărie.
Agenţiile pentru Protecţia Mediului emit la 

solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, acceptul 

pentru desfăşurarea activităţii de incendiere, doar 
în cazurile care se încadrează în situaţia de mai sus 
şi în baza următoarelor acte:

- act doveditor de la Direcţia Fitosanitară pri-
vind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe terenurile 
ce fac obiectul solicitării; 

- notificare către ISUJ (din care să reiasă asu-
marea conformării cu prevederile în domeniu ale 
Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 
163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor);

- adresa prin care a fost informată primăria 
pe raza căreia se află situat terenul.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu 
amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform H.G.R. 
nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea con-
travenţiilor la normele de prevenire şi stingere a in-
cendiilor, următoarele fapte: 

- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, de-
şeurilor şi a altor materiale combustibile, fără ob-
ţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea 
măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la 
vecinătăţi;

 - amenajarea locurilor pentru utilizarea focu-
lui deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează 
propagarea focului la construcţii, depozite, culturi 
agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.  

Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate 
în apropierea incendiilor produse la păduri, planta-
ţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu 
intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru 
limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu 
amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform Legii nr. 
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Alte metode recomandate pentru igienizare/
curatare terenuri agricole: cositul, seceratul şi  to-
carea resturilor vegetale.

Foto: https://www.emtechwebaruhaz.hu/komposztaltal-ma-mar-60

Compostare:
Din 20 februarie 2021 a intrat în vigoare Le-

gea nr. 181/2020 privind gestionarea  deşeurilor 
nepericuloase compostabile, lege care prevede la 
art. 2 obligativitatea  colectării separate a deşeuri-
lor  biodegradabile destinate compostării/ digestiei 
anaerobe.

În urma acestei  legi  în mediul rural se propu-
ne  realizarea  compostării deșeurilor biodegradabile 

mod satisfăcător. Se concretizează tot mai clar im-
portanţa colectării selective a deşeurilor. Dar cu 
toate acestea avem nevoie de AJUTORUL DUM-
NEAVOASTRĂ. În aşteptarea sărbătorilor Pascale 
o primă necesitate este curăţenia sufletească, dar 
trebuie să înfăptuim acest lucru şi în mediul nostru 
înconjurător. Este importantă curăţenia din curtea 
fiecăruia dintre noi, al şanţului din faţa căsii şi să 
avem grijă ca apa reziduală să nu mai curgă afară 
pe străzi. Să nu fie parcate utilajele agricole, auto-
turismele şi să nu aşezăm lemnele de foc şi multe 
altele pe domeniul public. Să menţinem curate al-
biile pâraielor şi nu în ultimul rând să nu ne desco-
torosim de deşeurile menajere oriunde. Noi suntem 
primii răspunzători de mediul nostru înconjurător. 
Haideţi ca prin grija de a creşte o viitoare generaţie 
”curată” să înfăptuim aceste lucruri. 

Vă mulţumesc pentru ajutor şi colaborare
Kolozsi Ernő, viceprimar

Evidenţa populaţiei

În anul 2020 pe teritoriul comunei noastre au 
fost eliberate următoarele acte de stare civilă:

Naşteri: conform datelor raportate de către 
Direcţia Judeţeană de Statistică, anul trecut s-au 
născut 18 copii. 

Căsătorii: au fost oficiate 7 căsătorii.
Decese: în total s-au înregistrat 88 de decese.

Fodor Melinda-ofițer de stare civilă

Utilaje pentru  dezvoltarea servi-
ciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă în 

Comuna Moldoveneşti
În luna septembrie din anul 2020 a fost semnat 

contractul de finanțare cu AFIR și în urma procedu-
rii simplificate a fost semnat contractul de furnizare 
pentru proiectul: „Dotarea cu utilaje a serviciului 
voluntar pentru situații de urgență din Comuna 
Moldoveneşti, județul Cluj”, conform PNDL 2014-
2020, apel de selecţie deschis de GAL – Poarta 
Apusenilor, Măsura M5/6B – „Dezvoltarea servici-
ilor de baza”, care constă în dezvoltarea serviciilor 
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în gospodăriile cetățenești și interzicerea arderii aces-
tora.

Fiecare gospodărie trebuie să amenajeze 
un loc pentru adunarea deseurilor biodegradabile 
destinate compostului (resturi vegetale uscate sau 
verzi, şi deşeuri provenite din bucatăriile gospodă-
riilor-alimente care nu se mai pot consuma).

Compostul realizat din deşeurile biodegrada-
bile se poate folosi ca îngrasamânt în grădinile gos-
podăriilor cetăţeneşti!

 Nerespectarea prevederilor Legii nr. 
181/2020  se constată şi se  sancţionează  de către 
personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale 
de Mediu!

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă  de la 400 lei la 800 lei, pentru persoanele 
fizice şi de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru per-
soanele juridice nerespectarea obligativităţii colec-
tării separate  a deşeurilor biodegradabile destinate 
compostării/digestiei anaerobe.

Farkas Izabella Marika, departament SVSU

Importanţa controalelor
stomatologice

Vizitarea medicului stomatolog este foarte 
importantă în prevenirea îmbolnăvirilor dentare  
precum cariile, bolile parodontale, gingivite, diferite 
afecţiuni ale oaselor maxilare.

Din păcate foarte multe persoane nu se duc la 
medic din timp, doar când durerea dentară devine 
insuportabilă. În stadiul acesta însă este foarte greu 
sau chiar imposibil  de tratat dintele în cauză. De 
aceea pe lângă o igienă orală bună este indicat şi 
controlul stomatologic o dată la 6 luni. Aici trebuie 
să menţionez faptul că putem să uităm experienţele 
neplăcute,  intervenţiile dureroase din trecut de-
oarece în momentul de faţă avem metode, tehnici, 
substanţe anestezice moderne care permit  în 90% 
din cazuri  un tratament fără dureri.
Ce se întâmplă la un control stomatologic?

Primul pas este examinarea fiecărui dinte în 
parte: starea şi poziţia lor dar şi a gingiilor. După 
examinare urmează punerea diagnosticului şi expli-
carea paşilor ce trebuie urmate pentru a trata leziu-
nile existente.Dacă cazul este mai complex facem un 
plan de tratament, explicăm toate detaliile şi moda-
lităţile prin care se poate realiza reabilitarea estetică 
şi funcţională a leziunilor cavităţii bucale.

Controlul stomatologic este indicat de la vâr-
sta de 3 ani când copilul are deja 20 de dinţi tempo-
rari. Şi dinţii de lapte necesită tratament stomatolo-
gic în cazul în care se strică cu mult timp înainte să 
se schimbe.

În cavitatea bucală la acțiunea salivei, bacteri-
ilor, resturilor alimentare se depun pe dinți, restaurări 

tii peste care antibioticele NU ne ajută să trecem. 
Aceste două boli sunt cauzate de virusuri, nu de 
bacterii, iar virusurile nu sunt distruse de antibio-
tice! Te vei simţi mult mai bine dacă bei mai multe 
lichide, te odihneşti suficient şi foloseşti medica-
mente care elimină simptomele. Din păcate, în mul-
te cazuri se administrează antibiotice pentru aceste 
boli, ceea ce:

•	nu ne va ajuta să ne vindecăm mai repede;
•	ar putea face să ne simţim poate chiar şi mai 

rău, dacă apar efectele secundare: diareea postanti-
biotică, candidoze etc.

•	in plus, putem selecta apariţia bacteriilor 
rezistente în propriul organism.

Intervenind activ (cu antibiotic) în combate-
rea acestor infecţii , nu îi oferim  corpului şansa să 
îşi antreneze propriile metode de apărare, care îl 
vor face mai puternic pe termen lung. E cam şi cum 
am păstra rotiţele ajutătoare tot timpul la bicicletă, 
fără a-i permite copilului să mai şi cadă din când în 
când pentru a-şi exersa echilibru!

Medicii prescriu antibiotice in cazul trata-
mentului infectiilor bacteriene. Doar un medic poa-
te pune un diagnostic corect şi poate decide dacă 
starea dumneavoastră impune un tratament cu 
antibiotic.  Atunci când medicul decide că aveţi ne-
voie de antibiotice, asiguraţi-vă că le luaţi în mod 
responsabil. Atunci când vi se prescriu antibiotice, 
trebuie să urmaţi instrucţiunile medicului pentru 
a diminua riscul reactiilor adverse si de a dezvolta 
bacterii rezistente, astfel:

• Nu scurtaţi durata tratamentului!
• Nu luaţi o doză mai mica, sau mai mare de-

cât cea prescrisă!
• Luaţi antibioticele la intervalul indicat de 

medic!
Utilizarea  incorectă a antibioticelor poate 

face ca bacteriile să devină mai rezistente la trata-
mente viitoare. Bacteriile au rezistenţă la antibiotice 
atunci când anumite antibiotice şi-au pierdut capa-
citatea de a omorî sau de a stopa creşterea bacteri-
ilor. Utilizarea excesivă şi incorectă a antibioticelor 
accelerează  apariţia şi răspândirea bacteriilor rezis-
tente la antibiotice. Când sunt expuse la antibiotice, 
bacteriile vulnerabile sunt omorâte, dar bacteriile 
rezistente pot continua să crească şi să se înmul-
ţească. Aceste bacterii rezistente se pot răspândi şi 
cauza infecţii si la alţi oameni cărora nu li s-au admi-
nistrat antibiotice.

Medicul este singurul care poate pune in ba-
lanta efectele benefice ale antibioticelor si riscul 
aparitiei efectelor secundare  si al reactiilor adverse.

Efectele secundare:
1.Problemele digestive: greata, indiges-

tie,  varsaturi, diaree, balonare,  pierderea apetitu-

protetice, obturații o așa numită „placă bacteriană” 
care numai prin spălare se poate îndepărta. Aceasta 
conţine 80% apă şi 20% material uscat, din care 70% 
bacterii, 30%  materiale organice+anorganice. Pla-
ca bacteriană apare la o oră după periajul dentar, 1 
mm3 placă cântăreşte  aproximativ 1 mg şi conţine 
peste 1.000.000.000 de diferite bacterii (200-400 
tipuri). În lipsa unei igiene bune acestea se acumu-
lează şi după un timp în funcţie de localizare duc la 
apariţia cariilor, bolilor parodontale şi la pierderea 
dinţilor. Din păcate inflamaţiile purulente ale din-
ţilor netratate pot ajunge la diferite organe vitale 
producând infecţiile lor şi diferite îmbolnăviri seve-
re (ex. boli de inimă).

Foto: http://moricgat.hu/tag/fogorvos/

Cavitatea bucală se poate numi un organ vi-
tal deoarece aici se produce mestecarea alimentelor 
pentru a le pregăti pentru următoarele faze diges-
tive.

Să reţinem faptul că trebuie să acordăm mul-
tă atenţie sănătăţii cavităţii bucale prin igienă co-
rectă şi controale periodice.

Dr. Fodor Emőke, medic stomatolog

ANTIBIOTICELE - ROLUL ACESTO-
RA ŞI ADMINSTRAREA LOR

Antibioticele sunt medicamente care pot 
să omoare, sau să impiedice inmulţirea bacteriilor 
pentru a vindeca infecţiile la om, animale şi, uneori, 
plante. Dacă folosim antibiotice eronat sau când nu 
este nevoie de ele, atunci apare riscul aparitiei re-
actiilor adverse fără a avea niciun beneficiu din ad-
ministrarea lor. De aceea, ar trebui să recurgem la 
ele doar când ne sunt de folos, în acele infecţii care 
răspund la tratamentul cu antibiotice.

Multe boli care apar iarna pot produce simp-
tome , însă este posibil să nu necesite  tratament cu 
antibiotice. Dacă vi s-a prescris un antibiotic pentru 
o boală anterioară şi v-aţi făcut bine, este tentant să 
utilizaţi acelaşi antibiotic dacă aveţi simptome ase-
mănătoare. Cu toate acestea, numai un medic care 
v-a examinat poate stabili dacă o boală care apare 
iarna necesită tratament cu antibiotice.

Gripa şi răceala sunt două exemple de infec-

lui,crampe sau dureri abdominale.
2.Infectii fungice: Antibioticele sunt conce-

pute pentru a ucide bacteriile nocive. Cu toate aces-
tea, ele elimina uneori si bacteriile bune, care prote-
jeaza oamenii de infectiile fungice. Ca rezultat, mul-
te persoane care se trateaza cu antibiotice dezvolta 
infectii fungice la nivelul cavitatii bucale, al gatului 
si vaginului. Persoanele care iau sau care au luat an-
tibiotice si cred ca sufera de o infectie fungica tre-
buie sa se prezinte la doctor cat mai curand posibil. 
Simptomele cele mai comune ale infectiilor fungice 
sunt: prurit (senzatie de mancarime), senzatie de 
durere si de arsura in timpul contactului sexual sau 
in timpul urinarii, secretie vaginala anormala, fe-
bra si frisoane, durere la inghitire, pete albe pe gat, 
obraji sau pe suprafata limbii, pierderea gustului, 

3. Interactiuni cu alte medicamente. Se re-
comanda ca persoanele care merg la doctor sa dea 
detalii cu privire la toate medicamentele pe care le 
utilizeaza pentru a se evita eventualele interactiuni 
si efectele adverse.

4.Fotosensibilitatea. Multe tipuri de antibio-
tic cauzeaza sensibilitate asupra organismului, pie-
lea fiind predispusa la arsuri solare.

5.Colorarea dintilor si oaselor. Discutati cu 
un medic despre schimbarea medicamentelor daca 
administrarea de antibiotice va cauzeaza decolorare 
sau pete la nivelul dintilor.
Reactii adverse ale antibioticelor

1. Socul anafilactic. In cazuri rare, antibioti-
cele pot cauza o reactie alergica extrem de severa 
cunoscuta si sub denumirea de anafilaxie sau soc 
anafilactic.

Semnele anafilaxiei sunt: batai rapide ale 
inimii, urticarie sau alte tipuri de eruptie cutanata,  
senzatii de furnicaturi si ameteli, umflarea gurii, a 
gatului si a fetei,  tuse si dificultati de respiratie,  
scaderea tensiunii arteriale,  senzatie de lesin,  con-
vulsii. Anafilaxia in general se dezvolta in 15 minute 
de la administrarea antibioticului, dar, in unele ca-
zuri, poate sa apara pana intr-o ora sau mai mult. 
Anafilaxia poate fi fatala fara ingrijire de urgenta. 
Daca prezentati majoritatea simptomelor de mai sus 
si suspectati ca urmeaza sa suferiti un soc anafilac-
tic, sunati imediat la serviciile de urgenta sau mer-
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geti fara intarziere la camera de urgenta.
2. Colita cu Clostridium difficile (pseudo-

membranoasa).Clostridium difficile (C. Difficile) 
este o bacterie prezenta in intestin si poate cauza 
o infectie care produce inflamatia intestinului si 
diaree severa. Colita cu Clostridium difficile este o 
infectie greu de tratat pentru ca bateria este rezis-
tenta la majoritatea antibioticelor disponibile. Colita 
cu Clostridium difficile severa, cronica sau netratata 
poate duce la deces.

3. Bacteriile rezistente la antibiotic. Pre-
scrierea si folosirea necugetata si excesiva a anti-
bioticelor a dus la fenomenul nedorit de rezistenta 
antibiotica. Infectiile antibacteriene rezistente la 
antibiotice pot fi severe si pot pune viata in pericol. 

4. Insuficienta renala. Rinichii sunt respon-
sabili pentru eliminarea toxinelor, inclusiv a medi-
camentelor din sange si din organism, prin urina. 
Antibioticele pot suprasolicita si afecta rinichii la 
persoanele cu afectiuni renale.

CÂTEVA REGULI SIMPLE:
•	Nu folosi antibiotice dacă nu îţi sunt pre-

scrise de un medic. Nu insista să primeşti antibiotic 
dacă medicul îţi spune că nu este necesar.

•	Evitati folosirea antibioticelor in mod frec-
vent sau pentru perioade indelungate de timp decat 
daca este necesar.

•	Nu păstra antibiotice pentru o viitoare in-
fecţie şi nu folosi antibiotice rămase de la un episod 
anterior de boală. Nu luati niciodata antibiotice ex-
pirate sau vechi.

•	Nu lua antibiotice prescrise altei persoane 
şi nici nu împărţi antibioticele prescrise ţie cu alţi 
bolnavi, chiar dacă manifestările bolii par asemă-
nătoare. Ar putea fi ineficient şi poate apare riscul 
reactiilor adverse si a dezvoltarii de bacterii cu re-
zistenta la antibiotic.

•	Previno infecţiile prin spălarea regulată a 
mâinilor, evitarea contactului cu persoanele bolna-
ve şi prin efectuarea la timp a vaccinurilor recoman-
date.

•	Evitaţi fructele şi sucurile de fructe, lactate-
le şi alcoolul pentru 3 ore după administrarea unei 
doze de antibiotic.

Din toate aceste motive, inclusiv pentru posi-
bilitatea de a trata eficient generaţiile viitoare, este 
foarte important să luăm antibiotice DOAR la reco-
mandarea medicului, să nu sporim astfel rezistenţa 
bacteriilor la ele.

Dr. Martinov Ofelia, medic de familie

Iubiţi fraţi creştini,
Marele praznic al învierii Domnului ne arată 

că ”Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel 
Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară 

ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3:16).
Hristos Se aduce pe Sine Însuşi (Evrei 7:27) 

jertfă fără de prihană (Evrei 9:14) o dată pentru tot-
deauna (Evrei 7:27), ca să ridice păcatele multora 
(Evrei 9:28), adică ale noastre celor ce credem în 
El. Cu ce suntem noi datori în faţa acestui sacrificiu 
suprem? O spunem şi o mărturisim de fiecare dată 
în Sfânta Liturghie: ”Pe noi înşine şi unii pe alţii şi 
toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”! 
Dacă noi nu ne dăm pe noi înşine şi unii pe alţii, in-
tegral, Mântuitorul Hristos, atunci ne vom sacrifica 
unii pe alţii pentru idolii acestori vremuri. Nu există 
o a treia cale pentru creştini. Fie suntem cu şi în-
tru Hristos, fie suntem cu mamona, cu ”stăpânito-
rul acestei lumi”, care  ”nu are nimic” întru Hristos 
(Ioan: 14-30). Astfel creştinul este prins aici la mij-
loc. Pe de o parte, trebuie să se mişte în acest ritm a 
lumii dacă vrea să rămână în societate, cu un statut 
respectabil, dacă vrea să-şi întreţină familia, pe de 
altă parte se mişcă întru totul în ritmul acestei lumi 
îşi pierde inima, sufletul. Revenind la metaforă, este 
limpede că nu putem sări un râu pentru a-l schimba, 
este nevoie să învăţăm să înotăm împotriva curen-
tului. Pentru că pe măsură ce râul avansează, devine 
tot mai toxic, până la cascadă, până la prăbuşirea 
finală. Noi trebuie să înotăm în direcţia opusă, să nu 
ne ducem după lume, deoarece această stare este 
o cumplită robie însă ştim că Dumnezeu credincios 
este celor care-L roagă cu stăruinţă să fie eliberaţi, 
după cuvântul Psalmistului David ”Întoarce, Doam-
ne, robia noastră, cum întorci pâraiele spre miazăzi” 
(Psalm 125:4).

Dragi locuitori ai Comunei Moldoveneşti, 
trăim vremuri de restrişte pentru creştini. Există o 
prigoană, deocamdată în forme atenuante, uneori 
mascate, vizibile mai mult în viaţa socială. Suntem 
de multe ori marginalizaţi, defăimaţi, stigmatizaţi, 
urâţi pentru mărturia pe care o dăm în lume, pentru 
familie, viaţă, patrie. Suntem urâţi pentru Hristosul 
nostru, pe care refuzăm să-L transformăm într-un 
idol modern, într-un simulacru care să justifice 
non-valorile ”toleranţei”, ”diversităţii”, ”egalităţii”, 
aceste slogane goale care ascund ură faţă de creaţia 
lui Dumnezeu. Iar singura noastră armă în faţa aces-
tui asalt al răutăţii este blândeţea, pe care trebuie să 
o dobândim în fiecare ceas, zi, loc şi societate. Să fiţi 
tari în credinţă, mai iertători şi buni unii cu alţii, să 
lucreze empatia şi să nu uităm faptul că suntem cu 
toţii creaţia lui Dumnezeu.
Vă doresc din toată inima să aveți sărbători Pas-

cale binecuvântate, cu sănătate şi pace.

Hristos a înviat! Adevărat, a înviat!
Al vostru slujitor, frate şi prieten,

Preot Liviu Bodea


