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РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА

У двотомном издању беседа Преосвећеног Владике 
Фотија које је пред вама, темељито у свом интегралном 
облику из аудио формата преточено је у писану форму 
више од сто и десет његових беседа, обраћања и разго-
вора које покривају период од двадесет и две године. 
Верујемо да ће се, свако ко се молитвено буде посвећи-
вао овим богонадахнутим текстовима, утврђивати у 
вери и јачати у духу и истини (Јн. 4,24). 

Овом приликом се, пре свега, захваљујемо Владики 
Фотију на очинском благослову и несебичној подрш-
ци у свим изазовима који су били неминовни када је 
у питању рад на оваквом делу. Дубоко смо благодарне 
и свима вама који сте нам свесрдно и посвећено пома-
гали и учествовали у напорима да ове две књиге буду 
објављене. Заједничким трудом смо успешно дошли до 
циља.

Сестринство манастира  
Светог Василија Острошког

Бијељина, 2023.
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ПРЕДГОВОР

Пред читаоцима се налазе две књиге беседа које 
је изговорио Епископ Фотије током своје пастирске 
службе у мученичкој и страдалној Далмацији и бла-
городној Семберији, као и широм Епархије зворнич-
ко-тузланске. Слово Епископа Фотија представља реч 
пастира који живи тајну Домостроја Божијег у свету, и 
сведочи свим својим срцем тајну наше вере, да је жив 
Бог наш и веран у својој љубави према народу своме. 
Реч Епископа Фотија представља сведочанство вере 
у различитим приликама и о различитим празници-
ма. Читајући беседе које се налазе у књигама које су 
пред нама, свако може јасно да уочи да се за Еписко-
па Фотија догађај Божијег Домостроја и данас  одвија 
силом и благодаћу Духа Светога, исто онако како се 
одвијао и у време Светих Апостола. Празник у Цркви 
је благодатни догађај у коме се сабира Црква и живи 
тајну историјског догађаја Домостроја Божијег који се 
изнова проживљава овде и сада благодаћу Духа Свето-
га, имајући у уму да истовремено Дух Свети исписује 
нове странице свештене историје. Својом учитељском 
речју Епископ Фотије поучава поверену му Цркву, на-
род Божији, да сви учествујући духовно у догађајима 
празника, кроз литургијско сабрање и  славље, учест-
вују у слављу целокупне Цркве, Саборне Цркве. Свака 
беседа одише духом радости сабирања Цркве и сусре-
та пастира са повереном му од Бога паством, радошћу 
која се излива у изобиљу, како би се преточила у срца 
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ДРАГАН КАРАН

верних и учинила их учесницима у радости будућег 
Царства Божијег. Ова радост која се осећа у речи јерар-
ха Цркве није проста психолошка емоција, него љубав 
која се распламсала силом Духа Светога у снагу живо-
та. Реч која је упућена верноме народу јесте позив да се 
одазове тихо, „као у лахору“, гласу Божијем и да буде 
сабран око Светога Жртвеника, Који је место пројаве 
Цркве Христове, са Кога се причешћујемо Животвор-
ним Телом и Крвљу Христовом.  Живот у Цркви за 
Епископа Фотија није пуко религијско вршење обреда 
или чување традиције, него непрестано узрастање „у 
меру раста Христовог“, како Апостол сведочи. Овакав 
подухват је незамислив без духовне борбе и непрес-
таног бдења човека над целокупним својим бићем. 
На ову борбу човек се позива да свесно крене, јер она 
као таква представља саставни део нашег словесног и 
бескрвног приноса Богу. Оваквим етосом који се ин-
тензивно осећа у текстовима беседа, види се да иза из-
говорених речи Епископа стоји и монах који живи у 
благодати монашког призива. Сваког човека у храму, 
учесника Тајне јављања Бога у Телу, владика Фотије 
позива да чува чистоту душе и срца,  а овим књига-
ма тај позив упућује и свакоме читаоцу, све у циљу да 
постанемо место обитавања благодати Божије, која 
уноси  божански мир и радост у наше животе. Сваким 
словом, Епископ Фотије веома јасно позива поверени 
му од Бога народ, своју паству, да сви заједно, једни са 
другима, силом и благодаћу Духа Светога, смело ходе 
у сусрет ка љубљеноме Христу, Који ће их растеретити 
искушења и подарити им мир Царства Божијега. 

Једна од битних тема која се често сусреће у овим 
беседама јесте Апостолски позив на чување чистоте 
вере, које се огледа првенствено кроз богослужбени 
живот и чување црквеног поретка. Без чистоте вере 
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ПРЕДГОВОР

човек нема исправно усмерење ка Христу. Речи Епис-
копа Фотија верно су следовање Оцима Цркве, те на 
тај начин износи не своја лична мишљења и ставове, 
него, следујући Светим Оцима, исправно предањско 
сведочење вере Цркве. Овде треба да се истакне да 
вера није само један систем учења него пре свега један 
однос који се гради у конкретној црквеној заједници са 
Самим Христом и са браћом коју нам Бог дарује. Брига 
за очување чистоте вере јесте и брига за очување не-
оскрнављености молитвене заједнице којој верни на-
род припада. Обавеза је свих да се непрестано моле за 
сву творевину Божију, јер „Свете Литургије се служе 
за спасење читавог света, читавог космоса, свих људи, 
свих народа и сваког човека, од првог човека Адама па, 
ево, све до нас и до Другог доласка Христовог“, како 
Епископ наводи, а народ Божији је позан да се искљу-
чиво моли у заједници Цркве, у заједници Тела Хрис-
товог, поред свога епископа или свештеника. Речи 
које се налазе у овим беседама дубоко су натопљене 
љубављу према Христу и својој пастви и представљају 
извор воде живе свима који трагају за вечним смислом 
и спасењем. 

Свако место где се сабире Црква Божија јесте свето 
место и простор који је освештан и као такав представља 
место утехе и укрепљења за верни народ. Наши свети 
преци показали су крстоносни пут којим нам ваља хо-
дити, истиче Епископ Фотије и позива све да следујемо 
духу и јеванђелској логици Немањића, сви као народ, а 
посебно старешине народне. Доброта и чињење добра 
представља начин спасења и пут ка Царству Божијем, 
које је за Епископа Фотија, тријумф доброте и љубави 
Божије у свету. Свако својом добротом и чињењем до-
бра као и врлинским животом, у Цркви учествује  на 
начин Божијег живота и блаженства.
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ДРАГАН КАРАН

Речи изговорене у беседама Епископа Фотија, а 
записане на страницама које су пред нама, позивају 
све читаоце, а поготово оне који су из Богом спаса-
ване Епархије зворничко-тузланске, да молитвено 
подрже свог Епископа у служби повереној му од Бога.  
Свештенство и монаштво Епархије, сви они који ће 
читати речи свога Епископа сабране у овим књигама, 
да буду у синовској љубави и послушању према своме 
Епископу, као што је Христос био послушан Оцу сво-
ме до смрти на Крсту, како би тако засијала слава Све-
те Цркве Божије. Уверен сам да ће сваки читалац наћи 
у речи Епископа Фотија утеху, укрепљење и путоказ 
ка Живоме Христу. Ове сабране беседе су непобитно 
сведочанство да Епископ Фотије са страхом Божијим 
верно испуњава поверену му службу архијереја, „да 
правилно управља речју Истине“,  ради изградње по-
верене му Цркве. Самим тим ове беседе и дух у којем 
су настале и произнесене, представљају пример и за 
младе свештенике, како и на који начин им ваља по-
учавати народ Божији. Промишљањем о речима ових 
беседа, сваки свештеник и вероучитељ наћи ће пример 
аутентичног сведочења Христа које може са сигурно-
шћу износити пред Црквом Божијом. 

презвитер др Драган Каран
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ЖЕЗАЛ ЕПИСКОПСКЕ СЛУЖБЕ

Ваша Светости, браћо Архијереји, часни оци, 
благоверни и христољубиви народе,

Шта рећи у овом великом тренутку, у тренутку 
када стојећи пред Богом Живим и Истинитим 
(Откр. 1,18) и Црквом Његовом, Стубом и 

тврђавом истине (1.Тим. 3, 15), ја слаби човек, по ре-
чима светог апостола Павла примам жезал епископске 
службе. Знам да сам недостојан тако великога служења 
и то искрено и смерно, пред Богом и пред Вама Ваша 
Светости, браћо Архијереји и пред вама народе Божији 
исповедам. Међутим, укрепљујући се унутрашњом си-
лом светога Јеванђеља Христовог и свете православ-
не вере наше, знам да можемо све у Христу који нам 
моћ даје (Фил. 4, 13) и да је Бог по Својој премудрости 
управо изабрао оно што је слабо пред светом да по-
срами оно што је јако (1.Кор. 1, 27). Ту и долазимо до 
најдубље тајне наше вере - Крста Христовог, у којем се 
открива тајна свакога служења Богу, па на крају крајева 
и самога епископског служења. Распети себе свету и 
свет себи (Гал. 6, 14) и не знати ништа осим Христа и 
то распетога (1.Кор. 2, 2), ето тајне епископске службе. 
Када Свети апостол Павле каже: Свима сам био све да 
било кога придобијем за Јеванђеље (1.Кор. 9, 22) зар те 
речи не значе да слуга Божији, апостол, епископ тре-
ба да живи кроз непрестано приношење себе на жртву 
Богу и ближњему и да се таквим животом уподоби са-
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моме Пастиру Доброме (Јн. 10) и Епископу душа наших 
- Богочовеку, Исусу Христу?

Шаљући своје ученике у свет на проповед о васкр-
сењу и о Царству Небеском, Господ их шаље тек пошто 
се уверио да имају љубави према Њему (Јн. 21, 17), јер 
љубав према Њему је темељ апостолске љубави према 
Цркви. Свештенодејствујући ту свету тајну Љубави и 
ширећи је, чини је причасном свету и човеку кроз свету 
Литургију Цркве, апостол тј. његов благодатни наслед-
ник Епископ Цркве Божије је најпре сведок те љубави 
Божије објављене оваплоћеним Богочовеком Христом.

Многи су људи кроз читаву историју човечанства 
покушавали да, на овај или онај начин, реше тајну све-
та и постојања. Епископ, као оличење Цркве Божије је 
сведок и благовеститељ да се и висина и дубина и ши-
ринаи дужина (Еф. 3, 18) и све тајне свих светова, ис-
торије и вечнога живота, откривају у Богочовеку Ис-
усу Христу, Богу Живоме и Васкрсломе и Истинитоме 
Који је Почетак и Крај, Први и Последњи и Онај Који 
долази да суди свету (Откр. 1, 17). Апостол Павле каже 
да и ми треба да будемо као што је и Христос. Црква, 
као Тело Христово, на челу са својим епископом је поз-
вана дакле, да се уподоби Христу, постајући тако свет–
лост свету и „град који на гори стоји” (Мт. 5, 11).

Примајући овај жезал епископскога служења из 
руке Ваше Светости, свестан сам да га примам као из 
руке Божије. Велики дар за велико дело Божије. Оду-
век је било тешко сведочити Истину, а у наше модерно 
доба, изгледа, најтеже. Ево само да се упитамо: јесмо ли 
ми Срби прошли кроз већу голготу, страдање и распеће 
него што је ово данас? Има ли утехе, има ли излаза?

Ја сада као нови епископ Цркве Божије, смирено 
пред Богом кажем - има. Христос Богочовек, Његова 
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Голгота је утеха наше голготе, а Његово Васкрсење, по 
вери нашој је и наша слава и победа.

У овом тренутку желео бих да заблагодарим Богу, 
Једноме у Тројици, Оцу и Сину и Светоме Духу, што 
је мене слабога и недостојнога човека, послао на епис-
копско служење нашој светој Цркви.

Благодаран сам и својим родитељима, оцу Стоја-
ну и мајци Стаји, који су ме васпитали и упознали са 
нашом светом вером, Крсном Славом, честитом тра-
дицијом Кочићевог Змијања, са кога смо потекли, а у 
себи носим и лепоту питомог Чуруга где сам одрастао. 
Господ нека их утеши и благослови.

Благодаран сам својим професорима на Богослов-
ском факултету који су у мени развили љубав према 
богословљу и Светим Оцима Цркве. Нека би дао Бог 
да наш Богословски факултет и даље буде извор не 
философије по човеку - већ савршене философије по 
Христу (Кол. 2, 8).

Благодаран сам и Богу се молим и за моје доскорашње 
пријатеље и сатруднике у Карловачкој богословији, који 
се труде на великом делу наше светосавске просвете.

Посебну благодарност бих изразио својој браћи у 
Христу, монасима манастира Ковиљ, на челу са оцем 
Порфиријем, сада нареченим Епископом јегарским. 
Заиста, нема тих људских речи којима бих могао изра-
зити њима своју захвалност. Надам се да ћемо бити и 
остати једно у Христу.

Такође желим да се захвалим и своме духовноме 
оцу, Епископу бачком Иринеју који ме је Јеванђељем 
родио (1.Кор. 4, 15) и провео кроз све степене јерар-
хијског служења у нашој светој Цркви. Молим се и 
молићу се Богу да велико дело, које му је Бог доде-
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лио, доврши и савршено посведочи истину Јеванђеља 
Христовог пред Јудејима и Јелинима (Рим. 1, 16).

Благодарим и свој пуноћи Цркве Божије, знанима 
и незнанима, пријатељима и родбини, свој духовној 
деци на подршци, помоћи, молитвама и љубави. Нека 
Господ свима стоструко узврати.

Посебно бих се поново захвалио Вама, Ваша Све-
тости, браћо архијереји и часни оци на великом по-
верењу које ми је указано позивом на архијерејско 
служење. Уздам се непрестано у ваше свете молитве, у 
љубав и пастирско искуство које ће и мени бити дра-
гоцено у служењу нашој светој Цркви.

На крају бих нешто рекао и о програму свога архије-
рејскога рада. То је Јеванђеље Христово; јер ми другога те-
мељаи програма немамо осим Христа Богочовека (1.Кор. 
3, 11). Њега васкрслог посведочити свету, Њега распетог и 
васкрслог. Пошто сам по промислу Божијем постављен за 
древну апостолску, далматинску Епархију, свестан сам и 
велике одговорности и крста који ми је поверен, али ми је 
пред очима Милостиви Самарјанин (Лк. 10, 25-37) који за-
цељује ране и залива их уљем благодати своје. Зар нам Он 
сам није показао најбољи пут и програм да заиста свима 
будемо све и тако испунимо закон Христов (1.Кор. 9, 22).

Препоручујући се још једном Вашим светим мо-
литвама Ваша Светости, браћо Архијереји и народе 
Божији и молећи опроштај од свих, узносим благодар-
ност Једноме у Тројици, Богу, Оцу и Сину и Светоме 
Духу, Пресветој Мајци Божијој, небеским силама и 
свима Светима. Њиховим заступништвом и молитва-
ма нека Господ дарује мир и благослов Цркви нашој, 
народу и читавом свету своме. Амин.

Сремски Карловци, Духови, 1999. године
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Ваше Високопреосвештенство и изасланиче  
Светог архијерејског синода и Његове Светости 
патријарха српског Господина Павла,  
браћо архијереји и саслужитељи у Господу,  
часни оци, драги гости, браћо и сестре!

Благодарим Једноме у Тројици, Богу Оцу и Сину 
и Светоме Духу, Тројици једносуштној и нераз-
дељивој, што сам данас, иако слаб и недостојан 

човек, уведен у трон епископа Епархије далматинске. 
Ова древна апостолска епархија се помиње већ на стра-
ницама Новога Завета и везује се за великог апостола 
Павла и његове ученике Тита и Ермија, који су прола-
зећи кроз ове крајеве проповедали реч Божију. Пред 
силом њихове проповеди у Духу Светом, пропадали 
су сви тадашњи незнабожачки и многобожачки идоли. 
Ми верујемо да су они, као и данас празновани Свети 
апостол Лука Јеванђелист и свети Петар Цетињски - 
понос и слава града Цетиња и свеправославне Црне 
Горе, љубављу у Господу заједно овде са нама.

Велика је част и одговорност бити у овоме апостол-
ском трону и уопште у епископском призвању да све-
дочимо Истину свету. Ради тога се и ја вером уздам у 
Господа нашег Исуса Христа, Који је Својим ученици-
ма - а преко њих и свој пуноћи Цркве Божије - обећао 
да ће бити са њима до свршетка века и света (Мт. 28, 
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20). Надам се да ће ми Он сам и Пресвета Богородица 
и сви свети бити у овоме служењу увек у помоћи.

Далматинска Епархија је кроз своју дугогодишњу 
историју у Господу дала велике знамените јерархе наше 
Цркве. У овом тренутку бих поменуо само неке, бла-
жене кончине достојне: епископа Симеона Кончаре-
вића, који је због прогонства управљао далматинском 
епархијом тридесет година из братске царске Русије; 
епископа Јосифа Рајачића, потоњег патријарха српског; 
епископа Јеротеја Мутибарића; мудрог и трудољубивог 
епископа Стефана Кнежевића; великог канонисту и бо-
гослова Никодима Милаша; изгнаника Иринеја Ђорђе-
вића. Желим такође да поменем и њихове достојне на-
следнике, а и сада активне архијереје наше Цркве: епис-
копа Стефана жичког, митрополита Николаја дабробо-
санског и мог претходника епископа Лонгина. И њима 
благодарност узносимо за све што су учинили за живот 
ове апостолске, исповедничке и мученичке Епархије.

Ја ћу се као православни епископ овога трона и 
овога града трудити, колико ми то Господ да, да и у 
најмањем будем сличан Ономе који је као слуга дошао 
у овај свет и својим смирењем, понижењем и голгот-
ским страдањем показао нам пут крста као једини пут 
задобијања истинске славе, васкрсења и вечног живо-
та. Сва тајна личности Богочовека Исуса Христа је у 
крсту Његовом, али је и тајна Његовог крста у Васкр-
сењу. То је она најдубља новозаветна истина коју свет, 
који у злу лежи (1.Јн. 5, 19), не разуме и не прихвата. 
Када Свети апостол Павле каже да је распео себе свету 
и свет себи (Гал. 6, 14), он хоће да каже да не прихвата 
ни себе ни свет изван Христа и изван крста Његовог. 
Ја се молим Господу да заиста будем сведок те истине 
и да моје епископство буде у том крстоликом служењу 
Богу и ближњему. Велики учитељ и отац Цркве свети 



17

БЕСЕДЕ I

Јован Златоусти, када су га питали о спасењу и вечном 
животу, одговорио је: „Ја не знам ко ће се од људи спа-
сити, али сумњам да ће се спасити онај ко не ради на 
спасењу свога ближњега”.

Као монах и као епископ ћу покушати да радим на 
обнови духовног и литургијског живота у повереној 
ми епархији, поготово на обнови наших духовних би-
сера: манастира Крке, Крупе и Драговића, који су оду-
век били извори и средишта духовног живота наше 
Епархије; затим, на питању црквене просвете и верс-
ког образовања наше омладине, која је данас највише 
изложена искушењима модерног света.

У наступајућој јубиларној години, када празнујемо 
2000 година хришћанства, посебно ћу се трудити да, 
као православни епископ, у име своје Цркве негујем 
хришћански однос са свим људима, а посебно јерар-
хијом и верницима Римокатоличке цркве, као и пред-
ставницима власти у Републици Хрватској. На то нас 
упућује дух јеванђелске љубави, који нас учи да сви-
ма будемо све, а при томе да цару дајемо царево а Богу 
Божије (Мт. 22, 21). Данашњи свет у коме живимо, 
свет немира и раздора, гладан је и жедан те тихе, је-
ванђелске љубави, истине, мира и правде Божије. То је 
једина утеха овоме свету и ми као хришћани смо дуж-
ни да ту истину наше вере непрестано посведочава-
мо, како речју тако и животом, пред свима онима који 
имају очи да виде и уши да чују (Мт. 11, 15).

На крају, још једном желим све да вас љубављу у 
Господу поздравим и нека благодат Оца и Сина и Све-
тога Духа буде са свима вама у векове векова. Амин.

Шибеник, Свети апостол Лукa и  
Свети Петaр Цетињски, 1999. године
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