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Разговорот го водеше: 
Кокан СТОЈЧЕВ

На 12 јули, на ден 
Петровден, во Битола, во 

црковниот храм на 
Преспанско-пелагониската 

епархија "Свети 
Великомаченик Димитриј", 
беше ракоположен новиот 

викарен епископ 
Хераклејски г. Климент, кој 

даде заклетва кон Бога и 
Светиот Синод на 

Македонската православна 
црква.

Синодот на МПЦ добива млада, об-
разована и, пред сè, национално ма ке-
донска определена генерација на ви-
соки црковни великодостојници. Оваа 
генерација зад себе нема "црни петна", 
кои како аргумент досега се користеа за 
непријателска пропаганда за уривање 
на угледот и на дигнитетот на МПЦ. Кол-
ку со овие именувања, на новите тројца 
епископи се приближуваме до вис тин-
ското значење на зборот епископ, кој 
треба да е до народот и до вер ни ците, а 
притоа мора да шири љубов и заед-
ништво?

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: Ако низ ети-
молошка перспектива погледнеме во 
зборот епископ ќе дојдеме до пона-
шеното "надгледник". Епископот треба 
да стане сиот светло око, со кое ќе ја 
гледа божествената светлина како та-
инствен осмислен логос на сè што по-
стои. Епископот треба да ја собере це-
лата Црква во своето срце за да може да 
ја води од историјата кон Есхатонот, со 
силата на Светиот Дух. Ако прави вака, 
тогаш ќе биде блиску до народот Божји 
и мноштвото ќе се видат во едниот, и во 
соборот на благодарење, евхарис ти-

"Се заколнувам со живиот Бог оти 
секогаш ќе ги имам неговите 

зборови: 'проколнат да биде секој 
оној што немарно го извршува 

Божјото дело' и оти во сите работи 
врзани со мојот позив, како со дела 
Божји, нема да бидам мрзлив, туку 

ќе бидам вреден и ќе работам со 
сите мои сили и нема да се 

оправдувам со незнаење. А ако во 
нешто не сум сигурен, ќе се 

потрудам и тоа да ми биде јасно 
преку проучувањето на Светото 

писмо, соборните правила и 
учењето на древните учители.

Ако ги погазам ветувањата што ги 
давам овде, ако се покажам 

непослушен кон божествените 
правила, уредбите на Источната 
православна црква или, пак, ако 
бидам противник, ако во нешто 

отстапам и ако епархијата која ми е 
доверена на некој начин ја 

направам непослушна на Светиот 
архијерејски синод на 

Светиклиментовата македонска 
православна црква, да ми биде 

одземен мојот епископски чин и 
архијерејска власт, без некакво 

оправдување и без зборови и да 
бидам лишен од небескиот дар, што 

ми е даден од светиот дух, преку 
полагањето на рацете...".
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Ваше Високопреподобие, Синодот 
на Македонската православна црква 
почна да го зголемува бројот на своите 
членови, што значи дека Црквата ста-
нува уште поживотворна и поцврста во 
однос на неповолните надворешни вли-
јанија. Поради тоа, Вашето ракопо ло-
жување во Епископ Хераклејски за Вас 
значи уште поголема одговорност. Како 
Вие се подготвивте за новата должност?

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: Со пост и мо-
литва. Се надевам на молитвите од 
мојот страдален и благочестив народ, 
од чие соборно покајание се родив и 
чија побожност е непресушно вдахно-
вение и поттик за мојот духовен живот. 
Кога се симнувам од манастирот и кога 
ги гледам како трпеливо, изгорени од 
сонцето, работат на полињата со тутун, 
се учам да бидам трпелив како нив. Тр-

пението раѓа надеж, вели Свети апостол 
Павле. Затоа се надевам дека мојот на-
род ќе ме препознае како вистински 
пастир по примерот на Христос кој ве-
ли: "Јас ги познавам моите и моите ме 
познаваат мене". 

Со каква мудрост ќе настапувате во 
мисијата која Ви ја довери МПЦ за зб ра-
тимување на македонскиот народ, не-
говите православни христијани, под за-
крилата на нашата Црква?

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: На секој млад 
епископ му е потребна богопросве тле-
ност за благотворно делување на нив а та 
Господова. 

Наредниот период ќе претставува 
ново искушение за Епископот Климент. 

СЕ НАДЕВАМ НА МОЛИТВИТЕ СЕ НАДЕВАМ НА МОЛИТВИТЕ 
ОД МОЈОТ СТРАДАЛЕН И ОД МОЈОТ СТРАДАЛЕН И 
БЛАГОЧЕСТИВ НАРОДБЛАГОЧЕСТИВ НАРОД

скиот собор, едниот - епископот ќе го 
изразува мноштвото водејќи го кон 
Царството на Отецот и Синот и Светиот 
Дух. Светлиот лик на владиката во Ма-
кедонија од народот бил секогаш вака 
доживуван: како надгледник и водач 
кон Царството Небесно.
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Во која насока ќе ги концентрирате сво-
ите нови ангажмани и какви задачи до-
бивте?

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: Викарен епи-
скоп сум на надлежниот архијереј на 
Преспанско-пелагониската епархија, гос-
подин Петар, и делокругот на мојата ак-
тивност ќе произлезе од нашето со деј-
ство на нивата Господова во овој ре-
гион. Просторот на моето дејствување 
се пелагониските манастири во кои е 
возобновен монашкиот живот. 

Дали по Вашето ракоположување 
ќе имате поголемо влијание во однос на 
стратешките прашања за МПЦ, за неј-
зината автокефалност, за надмину ва-
њето на проблемот со СПЦ, воведу ва-
њето веронаука во образовниот систем 
итн.? 

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: Сè ова зависи 
од новиот статус на викарниот епископ 
во однос на Светиот Синод, односно да-
ли ќе биде член во телото во коешто се 
креира севкупната активност на МПЦ, а 
тоа е Светиот Синод. Отсуството на по-
кана на последната синодска седница 
на викарниот епископ Методиј Велички 
ја најави новата црковна практика во 
МПЦ за неучество на викарните епи-
скопи на синодските седници.  

Веќе подолго време својот духовен 
мир го наоѓате во манастирот Зрзе - При-
лепско, каде целосно му се предадовте 
на монашкиот живот. Бидејќи сте дел од 
монаштвото на МПЦ, можете ли да ни 
дадете свое видување на неговата не-
когашна и денешна состојба?

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: Македонскиот 
народ е монахољубив и монахороден 
народ Божји. Актуелниот монах во Ма-
кедонија чувствува дека е плод на со-
борното покајание на народот. Орган-

ската врска меѓу монаштвото и народот 
е посебно забележлива во македонската 
национална и црковна историја. Де неш-
ниот монах во МПЦ е легитимен нас-
ледник на духовното и неукрадливо за-
вештание на Светите браќа Кирил и 
Методиј и нивните ученици Свети Кли-
мент и Свети Наум, на пустиножителите, 
на новомачениците, на преродбениците, 
сите со монашки квас и маја која мириса 
на Царството Небесно. Го наследивме 
нивниот висок критериум за монахот 
како молитвеник за целиот свет. По-
требни се дела за да го видиме младиот 
монах во Македонија. Силни се збо ро-
вите на еден монахољубив владика кој 
вели дека монаштвото ќе стане силно 
кога ќе има свои монашки гробишта. 

Манастирот Зрзе има исклучително 
значајно место во историјата на маке-
донскиот народ и на Македонската пра-
вославна црква, бидејќи токму тука во 
минатото бил крунисан кралот Вол ка-
шин... Истовремено тој бил и центар на 
црковната писменост. Дали постои мож-
ност денес на манастирот да му се вр-
атат поранешниот сјај и значење или, 
пак, во ерата на компјутерите тоа е илу-
зорна идеја? Што мислите за враќањето 
кон изворната традиција? 

ЕПИСКОП КЛИМЕНТ: Уште од сво-
јот почеток манастирот Зрзе, устроен ка-
ко исихастирион во XIV век, се над-

градил врз темелите на ранохрис ти-
јанската базилика од V век и до денес во 
XXI век евидентни се повеќе културни 
слоеви кои сведочат за милениумското 
духовно и културно наследство на овој 
простор. Три пати во својата историја на 
опстој и сведоштво е епископски дом со 
континуиран монашки живот од вре-
мето на првиот монах Герман па сè до 
денес. Многу преданија поврзани со 
животот во манастирот се зачувани и 
многу артефакти, кои ни сведочат за 
некогашниот сјај и убавина на оваа цар-
ска и свештена обител. Од зрзескиот 
монахологион досега ни се познати 
вкупно 133 зрзески монаси, меѓу кои 
имаме и тројца епископи: Јован Зограф, 
Јосиф и Климент. Денес манастирот Зр-
зе повторно е епископско седиште. Не-
когашното перо со мастило денес е за-
менето со компјутер како алатка која 
помага во послушанието на зрзескиот 
монах. Придобивките на технологијата 
ни помагаат во мисијата на манастирот, 
мене и на моето братство. Светото пре-
дание во Зрзе живо се чува и се пре-
несува преку силата на Светиот Дух, и 
тоа е сјајот и отсјајот на светлината која 
до ден денес го осветлува лицето на 
секој добронамерен поклоник во Зрзе. 
Ние, неговите жители, од опит знаеме 
дека оваа светлина има сила да пре-
образува и да ја буди есхатолошката на-
деж за уништувањето на смртта, најго-
лемиот непријател на човекот.


