Dążenie
do
przetrwania
wymusza
akceptację
socjalizmu, komunizmu – mówi
pastor,
uchodźca
z
komunistycznej Rumunii

Ludzie rozpaczliwie walczący o swoje przetrwanie są w stanie
zaakceptować każde rozwiązanie, które da im nadzieję, łącznie
z przymusowymi ograniczeniami narzuconymi im przez władze.
Nawet progresywizm, socjalizm czy komunizm mogą być
zaakceptowane
przez
antykomunistycznie
nastawione
społeczeństwo, tak jak stało się to w Rumunii po II wojnie
światowej i ma miejsce obecnie w Ameryce – powiedział pastor
Cristian Ionescu z Chicago, rumuński imigrant i uchodźca
religijny,
który
zbiegł
przed
prześladowaniami
w komunistycznej Rumunii.
„Kiedy społeczeństwo zostanie doprowadzone do stadium
zbiorowego
myślenia
w
kategoriach
przetrwania,
to gdy desperacko [dąży] do przetrwania, można je nakłonić
do zaakceptowania wszystkiego” – powiedział Cristian Ionescu
w niedawnym wywiadzie dla programu „The Epoch Times”,
zatytułowanego „Crossroads”.
„To jest powód, dla którego za każdym razem, gdy władze coś
narzucają lub coś nakazują, podchodzę to tego bardzo
podejrzliwie. […] W ustroju demokratycznym władze powinny być

w stanie przekonać ludzi, aby coś zaakceptowali [dla wspólnego
dobra], a nie nakazywać to – na tym polega różnica między
totalitaryzmem a demokracją” – kontynuował pastor Ionescu.
Pośpiech w wydawaniu nakazów jest aktualnie widoczny w Ameryce
w działaniach władz podjętych w celu opanowania pandemii
wywołanej przez wirus KPCh (Komunistycznej Partii Chin),
która zmusza ludzi do walki o własne przetrwanie, powiedział
pastor Ionescu, przytaczając jako przykład decyzję władz
o zamknięciu kościołów w odpowiedzi na COVID-19.
„[Akcje podejmowane w ramach] przeciwdziałania wirusowi
to wyreżyserowane działania mające na celu zniszczenie
Kościoła, wyniszczenie konserwatystów, wyniszczenie ludzi
hołdujących podstawowym wartościom i tradycyjnym wartościom
w społeczeństwie. W najgorszym przypadku [wirus]
zaprogramowano i stworzono go rozmyślnie, w najlepszym
przypadku wykorzystano go w takich celach” – powiedział pastor
Ionescu, dodając jednak, że wyzwanie, jakie stawia wirus, jest
realne.
Przedstawiciele

władz

powinni
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wiedzieć

lepiej

niż

wszyscy, do jakiego stopnia ta pandemia jest niebezpieczna,
ale oni nie zadziałali według tego, powiedział Cristian
Ionescu. Pastor wyjaśnił, że ci przedstawiciele przyznali
sobie pewne przywileje, ale pozbawili tych przywilejów
wszystkich innych.
„Widziałem hipokryzję w tolerowaniu raczej pokaźnych
demonstracji, na które nie [nałożono] żadnych ograniczeń [z
powodu
pandemii],
ale
władze
zakazały
innych
o [demokratycznej] i religijnej naturze” – powiedział pastor
Ionescu.
„Ludzie muszą zrozumieć, że Kościół to nie jest gra wideo,
Kościół to nie jest coś, co może się odbywać online.
W Kościele musi być kontakt osobisty, muszą być tam
zgromadzenia i Kościół musi być wspólnotą, realną wspólnotą.

To jest istotą i elementarnym, podstawowym prawem przetrwania
Kościoła i oczywiście działalności religijnej – dla mnie
zamykanie kościołów to wyrok śmierci na Kościół” – powiedział
pastor Ionescu.
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Zielonoświątkowego Elim w Chicago (dzięki uprzejmości
Cristiana Ionescu)
W okresie rządów komunistycznych w Rumunii uczono w szkołach,
że komunizmu i marksizmu nie można nigdy narzucić
społeczeństwu w sposób pokojowy – można tego dokonać jedynie
w drodze rewolucji, powiedział pastor Ionescu. Dzieje się tak,
„ponieważ ludzie nigdy dobrowolnie nie zrezygnują ze swoich
wolności, majątku i przywilejów, więc trzeba im je zabrać […]
siłą” – dodał pastor.
Aby uzyskać całkowitą kontrolę nad społeczeństwem, władze
muszą wytworzyć tak dużo nienawiści i podziałów, jak

to tylko możliwe, powiedział pastor Ionescu na podstawie
swoich doświadczeń życiowych z komunistycznej Rumunii.
Chociaż socjalizm został narzucony Rumunii przez Armię
Sowiecką, kontrolę nad społeczeństwem musiała utrzymywać
partia komunistyczna, powiedział pastor Ionescu. Aby
to osiągnąć, rząd stworzył „społeczeństwo strachu,
przetrwania, pozbawione podstawowych dóbr, które otrzymuje ono
jako zapomogi od władz” – wyjaśnił pastor.
W Rumunii ludzie mieli trochę mięsa, chleba, mleka, mieli
pracę zapewnioną przez rząd komunistyczny, pod warunkiem
że podporządkowali się i nie byli indywidualistami w kwestiach
swoich opinii czy religii, wspomina pastor Ionescu.
Jest on zdumiony, widząc Amerykanów, wychowanych na zaradnych
życiowo i pełnych inwencji, którzy skłaniają się
przekonaniu, że rząd powinien zapewniać ludziom zapomogi.

ku

„Komunizm jest społeczeństwem kanibalistycznym w swej istocie
i [komuniści] nie mają absolutnie żadnych oporów
przed rzucaniem swoich wilkom na pożarcie […] jak tylko ktoś
przestanie być potrzebny” – kontynuował pastor Ionescu.
Przykładem może być Lucreţiu Pătrăşcanu, rumuński prawnik,
jeden z intelektualistów, który współpracując z komunistami
i Sowietami, działał na rzecz przejęcia przez nich władzy
nad Rumunią, ale później odnalazł w sobie umiłowanie dla
swojego kraju i stał się patriotą – powiedział Cristian
Ionescu.
Nie zgadzał się z sowiecką dominacją narzuconą Rumunii, co
doprowadziło
do
konfliktów
z
przywódcami
partii
komunistycznej. W rezultacie Lucreţiu Pătrăşcanu został
usunięty z partii, uwięziony i stracony w 1954 roku.
Desperacka potrzeba przetrwania społeczeństwa została również
wykorzystana w Rumunii podczas II wojny światowej, powiedział
pastor Ionescu. Społeczeństwo rumuńskie było do tego stopnia

antykomunistyczne i antybolszewickie, że rząd tego
kraju zawarł układ z Hitlerem i Niemcami przeciwko Sowietom,
co było straszliwą sytuacją, wyjaśnił pastor Ionescu, dodając
– „sprzymierzyli się z diabłem, by zwalczyć diabła”.
W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku Rumunia była
bardzo dobrze prosperującą i odnoszącą sukcesy monarchią
i w tym okresie zamożność Rumunów, kultura i wszystko inne
osiągnęło swój szczyt – powiedział pastor Ionescu.
W tych czasach Rumuni wierzyli, że socjalizm i komunizm
uprawiany przez Związek Sowiecki będący ich sąsiadem, nigdy
nie zadziała w Rumunii, wyjaśnił pastor Ionescu.
Rumuni miłowali swojego króla i nawet po przejęciu władzy
przez komunistów organizowali „wielkie demonstracje; setki
tysięcy ludzi protestowało na rzecz króla w całej Rumunii” –
kontynuował Cristian Ionescu.
Rumuńska partia komunistyczna liczyła poniżej tysiąca
członków, zanim komunizm został narzucony Rumunii przez Armię
Sowiecką, powiedział Cristian Ionescu, więc „potrzeba było
siły, aby go narzucić”.
Zniesienie własności prywatnej zajęło komunistycznym
przywódcom Rumunii kilka lat, jeszcze dłużej zajęło im
odebranie ziemi chłopom, ale wojna z religią była
nieprzejednana i trwała aż do momentu rewolucji w 1989 roku,
w wyniku której obalony został rumuński reżim komunistyczny –
powiedział pastor Ionescu.
W dzisiejszej Ameryce system oświaty, media i wszystkie punkty
krytyczne społeczeństwa zostały przejęte przez marksizm,
powiedział Cristian Ionescu, Ameryka zmierza w kierunku
systemu marksistowskiego, i to są tego oznaki.
„Prawdziwy intelektualizm jest szykanowany w Ameryce, mamy
pseudointelektualizm w Ameryce”, prawdziwy dobrobyt w Ameryce
został zastąpiony przez chciwość i wyzysk – powiedział

Cristian Ionescu, dodając, że „to samo wydarzyło się
w Rumunii, ale w Rumunii zajęło to mniej [czasu] z powodu
okupowania [kraju] przez Armię Sowiecką”.
„W Ameryce musiało to być zrobione w sposób, gdzie młodsze
pokolenie skrycie zasymilowano do tego rodzaju myślenia, co
miało miejsce w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci” –
powiedział Cristian Ionescu.
Pastor Ionescu radzi Amerykanom, aby praktykowali swoją wiarę
w sposób autentyczny i koncentrowali się bardziej na swoich
społecznościach, starając się wpływać na ludzi do nich
należących dla ich dobra.
Lewica działała dzień po dniu przez ostatnie 50-60 lat w celu
zawładnięcia krok po kroku niemal całym społeczeństwem,
łącznie z systemem oświaty i Kościołami – powiedział pastor
Ionescu.
„Ameryka musi wrócić do swojej wiary w Boga i właśnie stąd
powinno się zacząć duchowe odrodzenie” – podsumował Cristian
Ionescu.
Tekst oryginalny ukazał się w anglojęzycznej edycji „The Epoch
Times”

