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Я покликаний!!!



Святий Климент І, ПаПа І мучениК

Про життя самого св.Климента відомо не так ба-
гато. Він був четвертим після св.Петра єпископом 
Рима (наступник Петра, Ліна і Клета) і керував Церк-
вою у 88-97 р.н.е. За походженням був невільником 
і сином невільника. З рабства його викупив римсь-
кий патрицій Климент, тому з вдячності колишній 
невільник прийняв ім’я визволителя. Хрещення і 
свячення йому вділив сам св. Петро. 

Як папа, Климент мав справу з Церквою моло-
дою і ревною, але вже й тоді проблемною. Хри-
стияни Коринта вирішили, що найкращий спосіб 
управління – це демократія, а отже, влада ієрархії 
для них неважлива, а «Дух дихає, де хоче», і тому 
вони самі собі призначатимуть служителів вівтаря. 
Пастирі коринтської Церкви звернулися з листом до єпископа Рима. Ситуацію мав 
вирішити хтось «збоку», Хтось, хто має високий авторитет. Климент відповів своїм 
листом, зверненим до вірних Коринта, у якому нагадав «неслухняним вівцям» про 
їхнього верховного Пастиря: влада у Церкві походить від Бога, вона прийшла 
через Ісуса Христа, який дав Церкві таїнства. Повставати проти чинної влади, 
коли вона законна, – це злочин. А передавати владу в Церкві може тільки свя-
щенна ієрархія. 

Папу Климента за це пастирське рішення поважають нинішня Католицька і 
Православні Церкви, вшановуючи його як наступника Петра і «каменя чесного на 
камені Петровому», «нового Петра, який просвітив усе творіння». Можливо, саме 
про нього згадує св.Павло в Посланні до филип’ян, як одного з тих, «чиї імена за-
писано у книзі життя» (Флп 4,3). 

За правління імператора Траяна папа Климент І був вигнаний у Херсонес 
Таврідський (нинішній Крим). Там він був далеко не сам – у копальнях Криму пере-
бувало близько 2000 засланих християн. Їм св.Климент продовжував проголошувати 
послання Доброї Новини про Христа-Спасителя. Проте його проповідь навертала 
також і місцевих язичників, за що святий зрештою був покараний на смерть. Його 
вкинули в море за розпорядженням імператора, прив’язавши якір до шиї. Святий 
Климент І загинув на переламі І століття – 97 або 101 р.н.е. 

Святий Кирило, апостол слов’ян, 868 року віднайшов мощі св.Климента. Разом із 
братом Мефодієм вони перевезли дорогоцінну знахідку до Рима, де її з усіма поче-
стями прийняв папа Адріан ІІ. Мощі св.Климента було поховано в церкві, яка відтоді 
стала зватися його іменем, і пізніше стала базилікою, а його ім’я вписане до Римсь-
кого канону. 

Частину мощів св.Климента І було передано Київській Церкві, й вони були 
вшановувані у Десятинній церкві до нападу татар на Київ. 

В іконографії Климента зображають у папському вбранні. Його атрибути: Агнець з 
Апокаліпсису, якір, прив’язаний до шиї, малий хрест, книга, паллій.



ЧИМ Є християнське ПОКЛИКАННЯ? 
Тема покликання стосується кожного з нас особисто. Кожен із нас через своїх батьків 

отримав від Господа дар життя. Це означає, що ми народилися з Божої любові, що 
Він хоче, аби ми існували – жили в повноті. Кожна людина як витвір Божої любові є 
неповторною, єдиною; кожна людина має призначення, тобто особливе запрошення 
від Господа посісти певне місце в людській спільноті і на тому місці за допомогою 
всіх інших Божих дарів терпеливо виконати своє завдання, щоб почути від Ісуса 
слова: «Слуго добрий і вірний, у малому ти був вірний... увійди в радість пана твого» 
(Мт. 25,21). Такі Господні слова повинні бути заключним акордом нашого життя.

Кожне покликання завжди є даром самого Бога. Дуже гарно говорить про 
покликання як Божий дар пророк Єремія: „І надійшло до мене таке слово Господнє: 
«Перш, ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе; і перш ніж ти вийшов з лона, освятив 
я тебе: пророком для народів я тебе призначив» (Єр 1, 5). Про це говорить також сам 
Христос, який каже до своїх учнів: «Не ви мене вибрали, але Я вас вибрав» (Iв. 15, 
16). Ці слова Святого Письма об’являють нам правду про те, що кожне покликання – 
це особистий дар, яким Господь Бог обдаровує кожну людину.

Покликання... Який же великий 
зміст вкладено у це непросте слово. 
Кожна мудра людина прагне в житті 
визначитись назавжди у своєму виборі, 
зустрітись не на мить зі щастям, 
а на вічність. Усі ми покликанні, 
але багато хто не розуміє до чого 
він покликаний, що має робити в 
цьому житті. Наше покликання 
відкривається нам поступово, по 
мірі нашого наближення до Господа. 
Насамперед потрібно визначити 
пріоритети в житті - за ким ми 
йдемо і кого слухаємо? 

Ми виконуємо своє покликання 
не тільки тоді, коли в нас є успіх і ми на хвилі підйому, а саме тоді, коли важко, 
коли безвихідь, коли здається, що нічого не відбувається. Авраам виконував своє 
покликання, коли чекав, Йов - коли страждав, Естер - коли могла бути вбита... Наше 
покликання має бути основане на найбільшій цілі Бога – спасіння людей! 

Коли ми рухаємось по житті, - Бог дає нам різні завдання – те, як ми їх виконуємо 
складає наше покликання. 

Давайте не будемо чекати особливого дня, коли щось станеться і ми зможемо 
щось важливе зробити, кожен день потрібно виконувати спасіння і не проходити 
повз інших людей. Кожна доля є особлива, не потрібно копіювати, кожен має 
щось своє від Бога!!!



Перебіг Події
18 листопада 2018 р. буде проповідь на тему даної події.

Вселенська Церква розуміється як спільнота покликаних. Вона бо і 
«Покликана», і водночас «Вибрана» (2 Йо. 1). Прагнемо допомогти Люду Божому 
збагнути те, що всяке покликання є хребтом людського життя. Щаслива чи 
нещаслива доля залежить від реалізування нашого покликання. Тому хочемо за 
прикладом папи Климентія заново відкрити в собі покликання як Божий Дар, а 
також відповісти, на Господнє запрошення: «Жнива великі та робітників мало, 
просіть, отже. Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива» (Мт. 9,37-
38). 

Заохочуємо до 23 листопада роздумати в групі друзів, сусідів текст: Не ви 
мене вибрали, а я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб 
тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє ім'я, 
дав вам. (Йо. 15,16) Роздумуючи про покликання постараймося дати відповідь на 
питання: До кого і для чого мене Ісус посилає? Як я маю це виконати? Як допомога 
буде фрагмент тексту з Декрету про місійну діяльність Церкви 35-36.

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Щоб дійти до Спасіння не достатньо просто жити, не вистачить бути 

побожним і виконувати заповіді. Заможний Юнак (Лк 18, 18-23) був побожним, 
виконував всі Заповіді, йому нічого не бракувало, але у глибині свого серця відчував, 
що має покликання до чогось більшого… «Продай усе … зажурився вельми та 
відійшов». Подібно буває сьогодні, Господь кличе… Однак, навіть і «побожні» 
християни бояться піти за Ісусом. Перше, ніж відповісти на Боже покликання, 
людина повинна його пізнати. Коли людина не пізнає свого покликання, то не може 
його реалізувати. Незреалізоване покликання несе людині сум, незадоволеність 
життям, одним словом, - екзистенціальну трагедію. Реалізування особистого 
покликання – це тривалий процес, а не діло одного дня, тижня, місяця... . Людина, 
яка розминулась зі своїм покликанням, - нещаслива, вона стає сумною і безрадісною; 
вона страждає, а страждання озлоблює.

 Не ви мене вибрали, 
а я вас вибрав і призначив… 

(Йо. 15,16)
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