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Cine este de vină pentru ştirile de la ora 5?

3 aprilie 2004
__________________________________________

Evelyn Mangîru

Într-o emisiune tv, câţiva specialişti din mass-media îşi exprimau 
îngrijorarea cu privire la efectul nociv pe care îl au asupra psihicului uman 
ştirile de tipul celor de la ora 5: Accidente, crime, violuri – toate descrise în 
detaliu şi având un impact profund asupra privitorului.

Trecând însă dincolo de deontologia jurnaliştilor, care sunt de multe 
ori puşi în postura de a face echilibristică între ceea ce este într-adevăr de 
interes public şi ceea ce creşte rating-ul, noi ne întrebăm cine este 
responsabil, în contextul marii controverse, pentru faptele teribile care apar 
la ştirile de la ora 5.

1. În Isaia 24:1-6 ni se spune: „Iată, Domnul deşartă ţara şi o pustieşte, 
îi răstoarnă faţa şi risipeşte locuitorii... Ţara este pustiită de tot şi prădată; 
căci Domnul a hotărât aşa. Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt 
mâhniţi şi tânjesc; căpeteniile poporului sunt fără putere, căci ţara a fost 
spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile, şi rupeau 
legământul cel veşnic! De aceea mănâncă blestemul ţara, şi sufăr locuitorii ei 
pedeapsa nelegiuirilor lor; de aceea sunt prăpădiţi locuitorii ţării, şi nu mai 
rămâne decât un mic număr din ei...”

Citind însă un comentariu al lui Ellen G. White (Tragedia veacurilor, 
pag. 589, 590), răspunsul apare complet diferit:

2. „Prin spiritism, Satana apare ca un binefăcător al omenirii, vindecând 
bolile oamenilor şi pretinzând a aduce o ordine nouă şi un sistem mai înalt 
de credinţă religioasă; dar în acelaşi timp lucrează ca un nimicitor... 
Necumpătarea detronează raţiunea, urmează îngăduinţa senzuală, lupta şi 
vărsarea de sânge. Satana găseşte plăcere în război...

Satana lucrează şi prin elementele naturii, pentru a-şi strânge secerişul 
de suflete nepregătite. El a studiat secretele laboratoarelor naturii şi îşi 
foloseşte toată puterea pentru a controla aceste elemente atât cât îi îngăduie 
Dumnezeu. Când i s-a îngăduit să-l chinuiască pe Iov, cât de repede turmele, 
cirezile, robii, casele, copiii au fost distruşi, un necaz venind după altul ca 
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într-o clipă. Dumnezeu este Acela care ocroteşte făpturile Sale şi le 
înconjoară pentru a le feri de puterea distrugătorului. Dar lumea creştină a 
dovedit dispreţ faţă de Legea lui Iehova; Domnul însă va face exact ce a spus 
- Îşi va retrage binecuvântările de la pământ şi-Şi va îndepărta grija 
ocrotitoare de la aceia care se răscoală împotriva Legii Sale, învăţându-i şi 
obligându-i şi pe alţii să facă la fel. Satana are stăpânire peste toţi aceia pe 
care Dumnezeu nu-i păzeşte în mod deosebit. El îi va favoriza şi îi va face pe 
unii să prospere pentru a aduce la îndeplinire planurile lui şi va aduce 
necazuri pentru alţii, făcându-i pe oameni să creadă că Dumnezeu este Acela 
care-i chinuieşte.

În timp ce va apărea înaintea copiilor oamenilor ca un mare medic care 
le poate vindeca bolile, el va aduce boală şi dezastru, până acolo încât 
oraşele populate să fie aduse în stare de ruină şi părăsire. Chiar acum el este 
la lucru. În accidente şi calamităţi pe mare şi pe uscat, în marile conflagraţii, 
în furtuni grozave şi în uragane pustiitoare, inundaţii, cicloane, valuri uriaşe 
şi în cutremure, în toate locurile şi în mii de forme, Satana îşi exercită 
puterea. El distruge lanurile gata de recoltat, având ca urmare foametea şi 
suferinţa. El face ca aerul să fie poluat de moarte şi mii de fiinţe pier din 
cauza stricăciunii lui. Aceste calamităţi vor deveni din ce în ce mai frecvente 
şi mai dezastruoase. Distrugerea va veni asupra oamenilor şi a animalelor. 
‚Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniţi şi tânjesc; ţara a fost 
spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile, şi rupeau 
legământul cel veşnic!’ (Isaia 24:4, 5).”

Ar trebui şi noi, ca şi unii jurnalişti, să facem echilibristică între două 
variante de ştiri, una care, credem noi, creşte „rating-ul” în biserică – frica de 
Dumnezeu, cealaltă reprezentând un adevăr de interes universal – Dumnezeu 
nu ucide? Noi nu credem că Dumnezeu ne cere să facem echilibristică, ci să 
fim dispuşi să înţelegem un adevăr pe care tânjeşte de mult să-l comunice 
omenirii.

De ce a ales Dumnezeu să ne spună prin Ellen White că cel din cauza 
căruia „ţara este tristă” nu este El, aşa cum a lăsat să se înţeleagă în Isaia, ci 
Satana? Ce vrea El să ne descopere? Nu cumva El aşteaptă încă un popor care 
să nu mai „rupă legământul cel veşnic” şi căruia să îi poată vorbi altfel decât 
prin limbajul vechiului legământ, un popor care să dorească să înţeleagă 
caracterul şi maniera în care lucrează El?

Vor exista reportaje gen ora 5 uluitoare şi care vor duce omenirea la 
agonie, dacă Mireasa refuză să înţeleagă şi să dea lumii ştirea de primă 
pagină, ştirea care va pune capăt marii controverse – ştirea despre caracterul 
lui Dumnezeu.

Nu ar fi timpul să reevaluăm cazul Core – Caiafa cât mai repede cu 
putinţă?
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