
ДО РЕНТИЕРА МОМЧИЛО Н., КОЙТО ПИТА: 

КАКВО Е БИЛО ПРЕДИ ХРИСТОС? 

 

Въпреки че сте християнин, Вие все пак питате: „Ако християните говорят за Христос 

като за център и ос на човешката история, то какво е в света преди раждането на 

Христос?" Както разбирам, Вие сте човек начетен и образован и съм уверен, че когато 

навлезете малко по-дълбоко в христовото учение, всичко ще ви стане ясно. Ще 

разберете, че преди Христос е бил пак Христос. И че след края на света отново ще 

бъде Христос. Т.е. преди явяването на Словото Божие, на Премъдростта Божия, на 

вечния Логос в човешко тяло и с лична мисия на земята, е било същото това Слово 

Божие, същата тази Премъдрост Божия, съкщият този вечен Логос на Божествената 

Троица, неявен в плът, но неуморно действащ чрез избрани хора, чрез избраните Си 

слуги: пророци, праведници, прозорливци и мъдреци. Всички те са наричали себе си 

Божии слуги. А Христос не е слуга, а Син, не е воин на царя, а Цар, не е ничий 

предтеча, а Месия. 

Вие сигурно сте гледали някоя драма, в която главният герой не се появява веднага, а 

след известно време. Но всички персонажи, които се явяват на сцената, го очакват, 

говорят за него и всичко, което се случва, предвещава неговата поява. Така и в 

колосалната драма на човешката история всички са очаквали и всичко е предвещавало 

величествения Месия, главния Герой. И Пророкът го нарича така, казвайки: Господ ще 

излезе като геро
6
. ..и ще се яви славата Господня и всяка плът ще види. Така е 

предречено стотици години по-рано и предреченото се е изпълнило. Защото величието 

на Христовата драма е вечно и безгранично. 

Прочетете Неговата притча за злите лозари (Мат. 21:33). Тя ще Ви обясни всичко по-

добре, отколкото аз, смъртният. И чуйте свидетелството на Господа за Самия Себе Си: 

Истина, истина ви казвам: преди Авраам да е бил, Аз съм(Иоан. 8:58). А Авраам се е 

родил няколко хиляди години преди Него. Чуйте и още едно свидетелство от Неговите 

собствени уста; когато еврете Го питали: Кой си ти? Иисус им отговорил: 

Съществуващият отначало(Йоан. 8:25). Така Го нарича и четвъртият евангелист, 

казвайки: В начало беше Словото. 

Накрая, в апокалиптичното видение на Йоан, Той казва Сам за Себе Си от небесата: Аз 

съм Алфа и Омега, начало и край, Който е бил и Който иде, Вс-държителят ... бях 

мъртъв, и ето, жив съм вовеки веков, амин; и имам ключовете на ада и смъртта 

(Откр. 1:8,18). 

И така, виждате ли, че преди Христос пак е бил Христос, и след Христос - отново 

Христос? А че накрая Той отново ще се яви със сила и слава голяма, четете в Светото 

Евангелие и в Апокалипсиса. Ще дойде отново, за да сложи край на драмата на света, 

на която Той е поставил и началото. 

Ще кажете: тази тайна е велика! 

А нима пеперудата не е велика тайна? 

Камо ли Творецът на пеперудата! 

Мир Вам и радост от Христа Господа! 


