
Трактування слiв: Учитель, Oтець
Трапляється, що деякі "християнські" спільноти цитують слова Спасителя:

«Ви не називайтесь учителями, бо у вас один Учитель — Христос» (Мф. 23, 8).
Ці спільноти проти слова «вчитель» i за це докоряють православним. Але Сам
Христос каже апостолам: «Йдіть, навчайте всi народи» (Мф. 28, 19). Коли
апостоли в посланi вчити, то вони — вчителi. По-iншому їх як назвати? I
апостол Павло пише, що «Бог деяких поставив у Церквi... вчителями» (1 Кор. 12,
28). I далi запитує: «А чи всi вчителі?» (1 Кор. 12, 30). Про що говорять цi фрази?
Христос нас попереджає, щоб ми не були фантазерами, щоб не вчили людей
тому, що самi вигадали, як це роблять, наприклад, сектанти. Православнi
проповiдники не є вчителями в буквальному розумiннi. Вони вчать того, чого
навчив їх Христос. Вони людям лише передають слова Господнi — слова Його,
а не свої.

«Не називайтесь наставниками, бо один у вас Наставник — Христос» (Мф.
23, 10). Православний священик виступає як посередник мiж Богом i людьми,
вiн людям передає Христовi настанови i заповiдi, а не свої. Тут справа в тiм, що
ці спільноти не заглиблюються в справжнiй змiст Божого Слова, вириваючи з
Бiблiї окремi цитати на ствердження свого трактування. Коли Христос каже,
щоб ми нiкого не називали учителями та наставниками, то тут треба мати на
увазi тих учителiв та наставникiв, котрi претендують на всеосяжнiсть, хочуть
бути вселюдськими вчителями i бути носiями абсолютної iстини. Та насправді
всi вченi, фiлософи є лише шукачами iстини, а не монополiстами на неї. Тiльки
Один Христос про Себе мiг сказати: «Я є Iстина» (Iн. 14, 6).

З недавнього минулого ми знаємо, що вчення Ленiна називали безсмертним
i абсолютним, критикувати його було заборонено. От Христос i виступав проти
таких учителiв та наставникiв, бо пiсля їхньої науки на землi потiм дуже багато
проливається кровi.

З того ж недалекого минулого ми знаємо, що Сталiна величали «отцем
народiв». Це — теж претензiя на абсолют.

Та особливо певні "християни" не люблять слова «отець». Вони з великим
задоволенням наводять слова Христа: «Отцем собi не називайте нiкого на землi,
бо один у вас Отець, Котрий на небесах» (Мф. 23, 9). Сердяться вони, коли
чують, як православнi називають своїх священикiв «отець Iоанн, отець Петро,
отець Стефан» i так далi.

Колись до мене прийшов сектантський проповiдник i сказав:
— Я Вас не буду називати «отцем», я називатиму Вас «братом», бо грiх

називати «отцем». Христос забороняє таке чинити.
— Добре, гаразд, — сказав я йому. — Називайте мене братом. А батька

свого рiдного Ви як називаєте, теж «братом» чи таки отцем?
Проповiдник не знайшов вiдповiдi.

У Христа ми не знаходимо заперечення i проти духовних отцiв. Звернiмось
до Бiблiї: «Дiти мої, це пишу вам», — говориться в Посланнi Iоанна Богослова
(1 Iн. 2, 1). Iоанновi вторує i апостол Павло, коли пише галатам: «Дiти мої!»
(Гал. 4, 19).

Якщо галатiв апостол Павло називає своїми духовними дiтьми, то це
означає, що вiн їм не брат i не дядько, а духовний отець, який їх «у муках



родив». У iншому мiсцi цей же апостол пише: «У вас не багато отцiв: я родив
вас у Христi благовiстям» (1 Кор. 4, 15). Чи посмiє хтось сказати, що апостоли
не знали Євангелiя або що вони порушили заповiдь Господню, називаючи себе
духовними отцями?

А як нам читати п’яту заповiдь Мойсея, яку йому Бог дав на Сінаї? Адже
сказано: «Шануй отця свого i матiр свою». Чи можемо ми тут слово «отець»
замiнити словом «брат»? У Бiблiї говориться, що Бог одного разу, звертаючись
до праведного Авраама, сказав: «Ти будеш отцем багатьох народiв» (Бут. 17, 4).
Iсав, звертаючись до Iсаака, каже: «Отче мiй, благослови мене» (Бут. 27, 34);
Iосиф праведний пiд час перебування в Єгиптi питає синiв Якова, що прибули
туди, чи «живий ще отець ваш?» (Бут. 43, 7). Одного разу Господь говорить:
«Якове, Якове... Я Бог отця твого» (Бут. 46, 3). Мойсею Бог наказує таке:
«Скажи синам Iзраїля: Господь, Бог отцiв ваших... послав мене до вас» (Вих. 3,
13). Пророк Захарiя пише: «Прогнiвався Господь на отцiв ваших» (Зах. 1, 2).
Взагалi, у Старому Завiтi слово «отець» зустрiчається сотнi й сотнi разiв, отже,
воно не є грiховним. Та й у Новому Завiтi ми бачимо те саме. Згадайте притчу
про блудного сина, коли вiн каже: «Отче, дай менi належну частину маєтку» (Лк.
15, 12). Тут слово «отець» вживає Сам Iсус Христос, а не хтось iнший. Говорячи
про кiнець свiту, Христос каже: «I повстане отець на сина, а син на отця» (Лк.
12, 53). Самарянка питає в Iсуса: «Невже Ти бiльший отця нашого Якова?» (Iн. 4,
12). Iоанн Богослов у своєму Посланнi каже: «Пишу вам, отцi, бо ви пiзнали
Сущого вiд початку» (1 Iн. 2, 13). Ще можна було б навести безлiч прикладiв
уживання слова «отець» у Новому Завiтi, та думаю, що досить i цього.

Святий Іван Золотоустий пояснює ці слова так: " До сих пір, викриваючи
пороки фарисеїв, Спаситель звертався тільки до них одним, так як пороки ці
були не великі і не важливі, і не було потреби застерігати від них учнів; але
коли справа дійшла до причини всіх бід - владолюбства і захоплення
вчительських кафедр, то Спаситель, виставляючи на вигляд цей порок, викриває
його з усією строгістю, повстає проти нього з усією ревністю і силою,
звертаючись і до учнів. Що саме говорить Він? «А ви не звіться» ( Мф. 23: 8 ). А
слідом потім вказує і причину цього: «бо один у вас Учитель - Христос, все ж ви
- брати» ; і один іншого нічим не перевершує, тому що нічого не має свого.
Тому-то і Павло говорить: «Хто Павло? хто Аполлос? Вони тільки служителі »
(1Кор. 3: 5 ) А не сказав: вчителі. І ще: «І батьком собі не називайте нікого»
( Мф. 23: 9 ). Це не те означає, щоб вони нікого не називали батьком, але щоб
знали, кого власне треба називати батьком. Як вчитель не є учитель у власному
розумінні, так і батько. Один Бог є винуватець всіх - і вчителів, і батьків. І ще
додає: «І не звіться наставниками, бо один у вас Наставник - Христос» ( Мф.
23:10 ). Він не сказав: Я наставник. Подібно до того, як раніше Він сказав: «Що
ви думаєте про Христа»? - а не сказав: про Мене, - так і тут. Але хотів би я тут
запитати: що на це скажуть ті, які слова: «Один» і «один» часто відносять тільки
до одного Отця, відкидаючи Єдинородного? Чи скажуть вони, що Батько є
наставник? Це підтвердять всі, і ніхто не буде суперечити. І проте ж, один, каже
Спаситель, «у вас Наставник - Христос» . Як кажучи: один! Наставник Христос,
Спаситель не цурається того, що і Отець є наставник, так і називаючи Отця
єдиним учителем, що не відкидає того, щоб разом і Син був учителем. Слова
«Один» і «один» сказані для відрізнення від людей і від інших тварин. Отже,
оберігши учнів від цього жорстокого недуги і викривши його, Спаситель



показує і способи уникати його - за допомогою смиренномудрія." (72 Проповідь
на Євангелію від Матвія)

А Святий Єронім Стридонський пояснює так" Ні учителем, ні батьком не
повинно називати будь-кого іншого, крім Бога Отця і Господа нашого Ісуса
Христа. Він Батько, тому що все від Нього; а Той - Учитель, бо все через Нього,
чи тому, що через домобудівництво плоті Його ми всі примирилися з
Богом . Тепер постає питання, чому ж апостол попри це велінню називає себе
вчителем мов (2Кор.5,20). 523; або яким чином на простонародному мові,
особливо в Палестині і Єгипті в монастирях, взаємно називають один одного
батьками? Це питання вирішується так: інша річ бути батьком по природі, як і
вчителем, а інше - по милості (indulgentia). Якщо ми називаємо людини батьком,
то показуємо цим повагу до її віку, а не те, що він винуватець нашого
життя. Також і вчитель називається цим ім'ям щодо участі в справі дійсного
Вчителя. Але щоб не розширювати заперечення в нескінченність [скажу]:
подібно до того, як за природою один Батько і один Син не перешкоджають
іншим, щоб вони з усиновлення називалися богами і синами, і єдиний Батько і
Вчитель не перешкоджає іншим, щоб вони називалися невластивими їм іменами
отців і вчителів." (Творіння)

Християнські" спільноти обманюють себе i людей, коли велять нiкого на
землi не називати отцем. Вони не знають змiсту Христових слiв. Учитель,
наставник, отець єврейською звучить — «раввiн» (Iн. 1, 38). «Раввiни» — це
саме тi люди, якi любили величатися, любили головувати на різних зібраннях,
хвалилися своєю праведнiстю i святiстю, якi любили, щоб їх звали «учителю,
учителю» (Мф, 23, 7), якi весь час переслiдували Спасителя, завдаючи Йому
рiзних образ, поки аж не розiп’яли Його. Ось проти таких наставникiв, учителiв,
отцiв i виступав Христос.


