
Беседа Владике Артемија на Свету Петку у манастиру
Светог краља Милутина 2017 у Бадовинцима

У име Оца и Сина и Светога Духа.Велики и предивни празник данас, браћо и сестре, празниксвете матере Параскеве, свете Петке, како је у нашем народупозната. Она је једна од оних мудрих девојака о којим говориданашње Свето Јеванђеље које су припремиле себе и душе својеза дочек женика Господа Христа.Цео род хришћански дели се на две групе само: на оне мудре ина оне луде. Девојке су симбол тога, која је разлика међу њима?Све су оне девојке, тј. сви људи имају боголику душу у себи, то јетај жижак који треба да држимо увек потпаљен да би могли дазнамо куда нам треба ићи и како живети. Оне мудре девојке сусе трудиле да у животу своме душу своју просвете, очисте,украсе врлинама и тако су спремне дочекивале свога женикаГоспода Христа. А оне, с друге стране, које се називају лудима,оне су имале те жишке своје али каже: ''Оне нам се гасе немамо
уља''. Када је женик дошао у поноћи све су устале јер су билезадремале и заспале, што значи сви су људи помрли. А кад дођеГоспод онда ће и васкрснути,сви ће оживети али са својимсветиљкама, са оним који светле или са оним који се гасе, тозависи од нашег живота овде на земљи.Света Петка Параскева је била од оних који су схватилиЈеванђеље Христово, како каже њен данашњи тропар:''Заволевши пустињско житије она је кренула за Господом
Христом'' , у пустињи Јордану и тамо се подвизавала целога



свога века до пред крај свога живота. Била је родом из једногаместа ту у близини Цариграда, из Епивата и тамо је у пустињипровела цео живот свој. Њене подвиге,њене молитве, њене сузењено покајање, познате су само Господу Богу њеном и нашем.Пред крај живота,колико је била угодила Богу, јавио јој се анђеоГосподњи, и каже јој да треба да се врати у своју домовину, усвоју отаџбину тамо где је и рођена. И она то примивши каоглас са неба вратила се у своје место, у близини Цариграда.Тамо је проживела још две године у истим подвизима као и упустињи и онда се упокојила. Њене свете мошти које супронађене на чудесни начин, то пише у њеноме житију, оне сумењале своје место боравка. Биле су најпре у Цариграду, па субиле у Београду,сада су у граду Јашију,у Румунији. Али свуда игде су биле њене мошти и где нису стизале њена благодат,њенасвета девственост је стизала и она је постала позната широмцелога православнога света. И зато је многи славе данас као исвоју крсну славу.Многи манастири су посвећени светој Петки - Параскеви, многенаше мајке и сестре, нарочито хришћанке, у свим невољамасвојим помињу свету Параскеву и моле се њој и ми овденедалеко од овога места имамо један нови манастир светеПетке који се зове Нова Петковица, недалеко од Шапца у селуМетлићу. Тамо је мати Јустина са својим сестрама, и дапренесем њихову молбу, они позивају сада све од вас који годможете да дођете у манастир, тамо ће бити сечење славскогаколача за манстира онесу се потрудиле да нас нечим послуже ипочасте, спремиле су оне славску трпезу. Немојте се оглушити оњихове молбе него ко год може нека крене тамо у Метлић, имаваљда и путоказ неки где треба скренути.



Нека Бог прими данашње наше молитве, браћо и сестре, некаприми молитве Свете Петке Параскве за нас недостојне игрешне да и нас Господ удостоји удела свете Петке да кадапођемо одавде да будемо са упаљеним жижцима наших душа теда нас Господ прими у Царство Своје небеско и дарује животвечни. Да тамо и ми са свима светима славимо Оца и Сина иСветога Духа, Тројицу Једносуштну и Нераздељиву, сада и увеки у векове векова.Амин


