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О почетку Црквене Нове године – Начало Индикта
Слава Ти што си ме створио! Слава Ти, што си ми показао лепоту васељене! Слава Ти,
што си ми отворио небу и земљу као странице књиге вечне мудрости! Слава Ти за сваки
корак животног ходења, за сваки тренутак славе! Слава Ти, Боже, од векова до векова!
(Благодарне Химне Акатиста Слава Богу за све)
Свему свештенству, ђаконству, монаштву, члановима парохијских и црквеношколских одбора и свим члановима Српских Православних заједница у Северној и Јужној
Америци, Колима српских сестара у парохијама и епархијама, вољеној деци и омладини, и
свој пуноћи Српске Православне Цркве у Северној и Јужној Америци
Вољена браћо и сестре,
Поздрављамо вас благодаћу и миром Господа Исуса Христа, после недавног свечаног
прослављења Светог Мардарија Либертивилског и Свеамеричког, са жељом да свима буде
благословен почетак Црквене Нове године – начало Индикта!
Божјом милошћу, удостојени смо да започнемо још једну црквену годину, још један
венац празника, у благословеним околностима, позвани будући на духовни подвиг, еда
бисмо постали добри и верни старатељи Цркве и свега онога чиме нас Господ обдари о, да
бисмо узрастали “у подобије” Божје, и напослетку били прибројани Светима Његовима.
Нова Црквена година увек почиње са одређеним узбуђењем, ишчекивањем, и
особитом радошћу, због тога што нам она најављује скоро слављење првог од многих
празника у години, Рођење Пресвете Богородице, наше усрдне молитвеница, која нам
помаже да унапредимо живот Цркве и да чинимо дела Божја у овоме свету. Истовремено,
Нова година нас подсећа на изазове у парохијама и епархијама, али исто тако у свету који
нас окружује. Многи тешки и трагични догађаји се дешавају у многим местима. Сваки од
њих позива нас на усрдну и учесталу молитву, као и корисну употребу нашег знања, да
чинимо добро, да приносимо заступничке молитве, што и јесте наш одговор на сваку
ситуацију и прилику у којој се налазимо. Не заборавимо да без Бога не можемо чинити
ништа, јер ако Господ не сазида дом, узалуд се труде зидари. (Пс. 127,1) Господ наш Исус
Христос обећава да са Богом је све могуће. (Мк 10,27)
Примери такве вере праћене добрим делима су многи и укључују најновијег светитеља у
календару Цркве, Светог Мардарија Либертивилског и Свеамеричког! Љубав коју је он стално

показивао за Господа и Цркву Његову, огромно пожртвовање, као и дубоку веру коју је имао,
живи су показатељи истинског призвања Божјих људи. Стога Вас позивамо, браћо и сестре, да и
сви ми исто тако чинимо! Попут Светог Мардарија, а као Божја деца, не ограничавајмо наша
очекивања само на овај свет. Напротив, будимо свесни да пут који води у Царство Божје задобија
се испуњавањем заповести Божјих током нашег боравка у овоме свету. Наш живот који је на путу
Цркве, а која је Тело Христово, постаје место у коме се негује наша вера и љубав за Њега, љубав
једних према другима и за читаву творевину коју је Он створио добру и лепу, а коју нам је даровао
и поверио на старање.
Стога је неопходно да чинимо све да бисмо испунили првобитну заповест о очувању
творевине од сваке злоупотребе и користољубља, а ради оних који живе око нас. Позвани смо да
чувамо и да се старамо о материјалној и природној творевини Божјој, те стога треба да себе
сматрамо одговорним пред Богом за њу, а нарочито за Цркву Његову. Потребно је да се увек
према свему и свакоме односимо са љубављу и поштовањем. Само тако можемо да зауставимо
претеће утицаје на Цркву, на наше породице, као и сву околину која нас окружује.
Позивамо вас да у овој Новој Црквеној години повећамо наше учешће у Црквеном животу
кроз добро и право старатељство: дарујући наше време, таленте и финансијски допринос. Тако
ћемо са већом ревношћу делати не само за себе и своју децу, него за све будуће генерације које
ће, у помоћ Бога на наш подстицај, сада и убудуће бити духовно здрави и радосни чланови Српске
Православне Цркве.
Све ово речено остварује се, пре свега, у Светој Литургији, у Светим Тајнама, нарочито у
Светом Причешћу, а онда и у осталим парохијским програмима и догађајима који нас сабирају у
Божју заједницу и породицу. Ово постаје жива стварност и онда када смо добри старатељи наших
парохија, односно, када увек помажемо другима да узрастају у светости и живе живом вером коју
сведоче у својим браковима, породицама, радним местима и заједницама. Остварује се када
можемо са радошћу и са потпуним уверењем рећи, слава Ти, Боже, од сада и до века!
И на крају, молимо се Господу за добро целокупне Цркве и за васцели свет који нам је дат
на старање, призивајући на све Вас, ближе и удаљене, васцелим срцем наш архипастирски и
очински благослов.
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