
Октриване

 Уважаеми   госпожи и господа,

 

  

Повода за това ни събиране е откриването на този   център с доста претенциозното
название НАЧАЛО. Начало на какво? Смятам, че никой от тук присъстващите не се
съмнява   във факта, че всички форми на социален живот на човечеството с гръм и
трясък се провалиха. Неолиберализма е   последната сламка, за която се държим преди
неминуемото пропадане. За сега на хоризонта не се появява никакъв нов   модел, който
да бъде способен да уреди по правилния начин
живота на човечеството през новото хилядолетие. Можем ли да разчитаме на
световната   политическа, икономическа, културна, философска и религиозна мисъл,
която да даде отговора накъде да вървим. 
Аз не само вярвам, а знам, че този 
център
ще бъде онова 
начало
,   к
оето ще формулира новият модел на   социален живот. Защо съм толкова сигурен? 
Град
Варна
е   онази духовна порта, която свързва ориенталския Изток с технологичния Запад. Ако
човек познава истинската история   на света ще знае каква е ролята на черноморския
басейн и по-специално на района около 
Варна 
за   случването на световната история. 
Стъпвайки на тази дълбока мъдрост, която тепърва ще бъде разкривана от
подходящите хора тук ще достигнем до   истината за днешната ситуация на Земята и с
Христовата помощ ще формулираме изхода. 
Дали нашият глас ще бъде чут? Важното е ние да го изречем , а други   сили ще го
пренесат там, където трябва. 
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Октриване

Именно с тази нагласа на изначалност нека този център да тръгне към бъдещето! Да
бъде!

      

  

Разбира се това е главната цел на ЦЕНТЪРА. А своя принос за   нейното
осъществяване ще дадат много хора, които постепенно ще се насочат към него. Тук ще
се провеждат най-  различни мероприятия, вероятно ще се формират групи по интереси,
ще се представят нови книги, ще се кореспондира с   други центрове и т.н., като ще се
опитаме да обхващаме все повече сфери на човешката дейност. Всичко е въпрос на  
време, на контакти, на желание, на достатъчна доза чист идеализъм, на
жертвоготовност и не на последно време на   финансови възможности. В края на
краищата обаче жизнеспособността на всяко начинание се определя от един единствен 
 факт – дали е богоугодно дело. А след жертвата на Голгота това означава дали е
угодно на Христос, който има   оттогава цялата власт „на небето и земята” т.е. над
всички нива на битието видимо и невидимо.

  

Когато  Апостола Левски остави расото и тръгна да   освобождава България със
собствени сили той знаеше без никакво съмнение, че времето за това беше дошло и, че  
Христос беше пред него да го води. Този клуб е във времето си и затова Христос ще го
води. А кой е този, който може   да застане срещу неговата воля?! 

  

И тъй като ще бъде общо дело бих желал и Ви   предлагам да споделите мисли, които са
се породили във Вас във връзка с повдигнати теми.
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Всеки един от нас е отделен космос, който трябва да   се свърже с другия, за да има
някакъв смислен резултат. Дългата ни българска история освен явните признаци на  
гениалност във всички сфери, които нашият народ е проявявал и ще проявява има като
резултат и голямото   неразбирателство между отделните хора в България. Съзнавам,
че е много трудно българите да бъдат обединени в името   на обща цел. Днес аз Ви
предлагам да бъдем обединени около най-висшата цел – спасението на човешкия род.
Навремето   кан Тервел спаси Европа от арабите, за да може християнството да се
развие по-спокойно. По-късно пак българите   спряха турците, в които блясъка на
арабизма беше угаснал, сега за трети път българите сме границата на старата   Европа
с Азия и исляма. Да, но Христос е Господа на всички човеци на земята без значение
каква раса са, народност и   каква религия изповядват. Следователно справянето със
заплахата от Изток този път ще бъде по начин, различен от   предишните. С външна
сила няма да стане! Един от жалоните към изхода за човечеството е разрешаването на
въпроса как   Изтока и Запада да се срещнат тук по нашите земи. Ние трябва да дадем
този изход.

  

Бях кратък защото не е важно аз да говоря дълго, а   да се чуят повече гласове и
усетим настройката, която тук присъстващите имат по повдигнатите въпроси. 

  

Благодаря на всички, които участваха и подпомогнаха   създаването на ЦЕНТЪР
„НАЧАЛО” ,
който си поставя надличностни и наднационални цели

  

Йордан Йорданов, председател на ЦЕНТЪР   „НАЧАЛО"
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