
ДО ПОСЛУШНИКА ГАВРИЛО Й.: ЗАЩО ХРИСТОС СИ Е ОТИШЪЛ 

 

 

Когато господарят отиде на своята нива, нахрани работниците си, насърчи ги и им 

даде наставления, той се връща у дома. 

Когато царят отиде на война и победи своите неприятели, той се връща в своята 

столица. 

Когато лекарят дойде в болницата, прегледа болните, предпише лекарства, назначи 

лечение и въведе ред, той напуска болницата. 

Когато родителят посети своите деца, които живеят далеч, изплати техните дългове 

и осигури доброто им образование, той се връща при своето огнище, за да чака 

завръщането им. 

Така и Спасителят на света, след като завършил Своето дело на земята, се възнесъл 

в Своята небесна престолнина. Възнесъл се в Небесното си царство, откъдето бил слязъл 

като Господар, като Цар, като Лекар, като Родител, като Изкупител и Освободител. „За 

вас е по-добре Аз да си замина
”
 - е казал Той при раздялата със Своите ученици. Не е 

казал: По-добре е за Мен да бягам от тази долина на мъката, докато безумците отново не 

са Ме разпънали! Не, Той дори не си е помислил това, защото всяка истинска обич 

изобщо не мисли за себе си, а за обичаните. Всяко Христово дело, всяка Негова крачка, 

всяко действие, дума и мисъл - всичко е било насочено единствено към доброто на 

хората, към спасението на обичаните. Ако хората бяха в състояние сами да осъзнаят кое е 

по-добро за тях, а кое по-лошо, Той, естествено, не би намерил за нужно да слиза между 

тях. Но те по никакъв начин не са могли 

да осъзнаят това без Него. 

„За вас е по-добре Аз да си замина”. А малко по-късно Той добавил: „И ето, Аз съм 

с вас през всички дни до свършена на века”. Нека това не те смущава; тук няма 

противоречие. Той наистина си е отишъл, но на десетия ден след Своето заминаване е 

изпратил на учениците равен на Себе Си - Светия Дух, Утешителя. Възнесъл се е на 

небесата с възкръсналото Си тяло, но със Своя Дух е останал в Своята Църква, пребъдва 

в нея и днес и ще пребъдва до края 

на времената. 

- Господи, Любов наша, кажи ни: защо е по-добре Ти да си отидеш от нас? 

- За да мога, чеда мои, чрез отдалечаването Си да бъда вътре в сърцата на онези, 

които Ме обичат и копнеят за Мен. 

 


