
АКАТИСТ НОВОМУЧЕНИЦИ ЗЛАТИ МЕГЛИНСКОЈ*

 

Кондак 1

О, милогласни Херувими, што сте дјеву Злату славопојем вечним ублажили,
молимо недостојни, Творца умолите страдања њена да опевамо, достојну хвалу да 
светој принесемo и да Христа Бога смерно прославимо, појући јој: 

Радуј се, Злато, Христова агнице, златозарна Новомученице!

Икос 1

Благословом својим Бог те даривао, божанственим златом душу ти украсио, 
небеском те љубављу Својом увенчао, Ангеле на Небу тобом распевао, и све људе 
Божије крвљу твојом обасјао да ти поју: 

Радуј се, Злато, голубице мила!
Радуј се, благочестном вером све си позлатила!
Радуј се, у срцу си тихо Цара Славе свила!
Радуј се, у чедну си душу Небо уселила!
Радуј се, мученичком крвљу Господа си прославила!

 Радуј се, Злато, Христова агнице, златозарна Новомученице!

Кондак 2 

Лепа дјева Христова, ангелскога лика, још је лепшу душу Златица имала, 
зато је код ђавола завист побудила, који тамну мрежу злобе је исплео и тамошњег 
Турчина жестоко занео, лепотом га Златином бедно опчинио, па несрећни Турчин 
страшно се помами, да икако својом Златицу учини! Златином Избавитељу, Христу
Богу Спаситељу, запевајмо: Алилуја!

Икос 2

Одважи се Турчин силни, са дружином сродних безумника, да те, Злато, 
Христово сијање, са дрýгама кад си послом била, да у мрачној шуми те пресретне и
на силу бедно те преотме! Ал` ти си тад, Злато, Христу завапила, до Престола 
Свевишњег вапај си послала, Свемогућем Богу Спаситељу своме, да те дјеву чедну 
од злобника сачува! Тада цело Небо силно се потресе и Ангели Божији молитву 
вазнеше па ти запеваше:   

Радуј се, јер хорови дјева на Небу те чуше!
Радуј се, јер се за те Христу Богу помолише!
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Радуј се, Ангели лепотом Небо обасјаше! 
Радује се, јер ти венац рајски од песме исплетоше, појући ти:
Радуј се, Злато, Христова агнице, златозарна Новомученице! 

Кондак 3 

Покуша тад бедни Турчин да оружјем свелукавим златну Злату придобије, 
ал` не знаде, незнабожац, да ће залуд с дјевом Златом тешку битку да војује, јер њој
беше најмилије да у срцу непрестано Христу Богу песму поје: Алилуја!

Икос 3

Нуди Турчин доброј Злати шуме, поља и градове, наговара младу дјеву да 
прихвати турску веру, и запрети јоште силник грозном муком и тамницом ако 
Злата не пристане да његовим буде златом! Одговара њему Злата: „Ја у Христа 
верујем и Њему се клањам и Њега Јединога знам као Женика свога; Њега се нећу 
одрећи никада макар ме ви и на хиљаде мука метнули и на ситне комаде исекли!“ 
Зато јој певамо:

Радуј се, Злато, грлице златоуста!
Радуј се, јер се ниси одрекла Спаситеља Христа!
Радуј се, јер се не убоја страха Турчинова!
Радуј се, јер му смело рече да си невеста Христова!
Радуј се, Злато, Христова агнице, златозарна Новомученице!

Кондак 4 

Најмрачнијим лукавствима Турци тада прибегнуше, окупише турске жене, 
њима Злату предадоше да је оне некако приволе на оно што они желе. Но, Злата, 
дјева мила, душу је мудро оградила Господу се тихо молећи и појући: Алилуја!

Икос 4 

Заиграше турске жене своје коло око Злате, заплетоше лукавштином, 
преплетоше турском вером, да би Злату зарад ћара учинили турском женом; ал` 
залуд им мука беше, златоумну дјеву Злату не склонише њином јаду. Зато Злати, од
све душе, принесимо смерну хвалу: 

Радуј се, Премудрошћу Божијом ти си сијала!
Радуј се, јер си замке адских змија прозрела!
Радуј се, прелестима овог века лако си одолела!
Радуј се, срцем благоверним нечастивог си победила!
Радуј се, Злато, Христова агнице, златозарна Новомученице!



Кондак 5 

Наредише онда Турци оцу, мајци и сејама, претећи им грозном силом, да 
претопе срце Злати - да се милом потурчи или ће је убити а њих на страшне муке 
ставити! Но, Злата, Божја голубица, оста верна Христу Богу, појући Му чистог 
срца: Алилуја!

Икос 5

Стадоше родитељи Злату наговарати да се на себе смилује и да се Христа 
одрекне но, не могоше сузе родитеља од љубави Божије дјеву да одвоје. Рече њима 
света Злата: „Кад ме ви саветујете да се истинитог Бога Христа одрекнем, 
родитељи моји ни сестре моје више нисте. Имам оца – Бога Христа и мајку – 
Пресвету Богородицу и браћу и сестре – све Божје Свете.“ Христовој Злати, златној
голубици, Светој дјеви Новомученици, певамо зато:

Радуј се, на земљи живећи, за Небом си чезнула!
Радуј се, јер си Христу Богу достојну част одала!
Радуј се, јер ти је љубављу Истине душа пламтела!
Радуј се, изнад земље, срцем, у вечност си се винула!
Радуј се, Злато, Христова агнице, златозарна Новомученице!

Кондак 6 

Када Турци увидеше да Христову дјеву Злату преластити ничим не могоше, 
мучењима грозним прибегоше а Злата, као да је на свадби Цара Славе била, 
радосно је Богу песму узносила, појући Му: Алилуја!

Икос 6

Затворише мучитељи Свету дјеву у тамницу, у јарости зверолики, сваки дан 
је љуто шибаху, па јој кожу са леђа искаишаше и пред њене очи ставише и још 
усијану шипку кроз уши провукоше, но анђелску Злату не поколебаше! Зато јој 
певамо:

Радуј се, дјево – делијо, оружјем Божијег благовољења храбро си се борила!
Радуј се, ране Господа свога Христа на себи носила!
Радуј се, јер си у страшноме страдању тајну Крста познала!
Радуј се, благословена, страдању си се радовала!
Радуј се, јер си мученичком крвљу својом грехе наше омила!
Радуј се, Злато, Христова агнице, златозарна Новомученице!



Кондак 7

Сред најљућих оних мука, старцу своме духовноме, Тимотеју блаженоме, 
молбу Злата упућује да се за њу Богу помоли, да се Господ на њу смилује и да је 
удостоји да страдањем својим Христа Бога прослави и да се, пречиста Божија 
дјевица, достојно Богу престави појући Му: Алилуја!

Икос 7

Молитву је Златину Христос Господ чуо, за уздарје Злати силу Своју 
послао, љубављу јој превечном душу надахнуо да претрпи све до краја славно да 
јој певамо:

Радуј се, агнице кротка, са Господом Христом једно си била!
Радуј се, у мучеништву заувек са Христом си се сјединила!
Радуј се, светим смирењем душу си украсила!
Радуј се, у Рај словесни си се уселила!
Радуј се, Злато, Христова агнице, златозарна Новомученице!

Кондак 8 

Бесни Турци у љутоме јаду свету Злату на дрво обесише и сву је на ситне 
комаде исекоше док им страшно у ушима одзвањаше њена хвала Богу: Алилуја!

Икос 8

Златиних чесних моштију остатке благоверни људи тајно покупише и у 
страху Божијем смерно сахранише певајући:

Шта се сија с превечних висина?
Је ли сунце ил` су звезде сјајне?

Нит` је сунце нит` су звезде сјајне,
Него душа злаћане девојке,

Душом својом земљу обасјала,
Све хришћане вером позлатила,

и да поју Богу надахнула:
Радуј се, Злато, Христова агнице,

Златозарна Новомученице!



Кондак 9

Ангели Божји на Небу се удивише кад су вишње Силе Злату Царском 
славом увенчале, те усклицима радости Небо обасјаше што ће заједно са њима 
Господа да слави, појући му вечно: Алилуја!

Икос 9

Никакво људско умовање не може да досегне крсним страдањем 
богопознање, нити красноречивост песника може да опева Славу Христових 
Мученика којом на Небесима сијају и заједно се са Новомученицом Златом радују, 
која слуша:

Радуј се, Славо Божија, Ангелом опевана!
Радуј се, Светом Вољом Божијом помазана!
Радуј се, љубављу Истине опасана!
Радуј се, Васкрсењем светим обрадована!
Радуј се, Злато, Христова агнице, златозарна Новомученице!

Кондак 10

Ради љубави Христове, презревши сујетно и безбожно живљење и 
прихвативши радосно мученичко страдање, удостојила си се да измолиш од 
Владике Христа помиловање свима онима који заступништву твоме прибегавају и 
Господу Богу свим срцем певају: Алилуја!

Икос 10 

Превечни Цар Славе показа те, Света Новомученице, најсјајнијим 
светилником Истине када си Христа ради пострадала и мученичком крвљу својом 
семе нових безбројних хришћана свуда посејала и светлошћу Васкрсења Христовог
обасјала све који ти поју:

Радуј се, Мученице златна, духом плäмена!
Радуј се, у огњу страдања разжежена!
Радуј се, посланице Божија, Духом Светим писана!
Радуј се, слушкињо Господња, Речи Божјој верна!
Радуј се, Злато, Христова агнице, златозарна Новомученице!

Кондак 11

Иако немоћни пред славом подвига твог да те достојно узвеличамо, Света 
Новомученице, ипак те молимо: милостиво прими од нас ове смерне хвале којима 



Госпогу Богу благодаримо што нам је светињом твоје доброте душе осветио да Му 
радосно певамо: Алилуја!

 Икос 11

Златнија од злата беше Истина којом си дисала и Именом је Божијим пред 
крвником прославила да би и нас од заблуда Њоме сачувала који ти певамо:

Радуј се, Православља свето знамење!
Радуј се, благоумних похвало!
Радуј се, Вечног Живота благоухање!
Радуј се, Светог Јеванђеља сило!
Радуј се, Злато, Христова агнице, златозарна Новомученице!

Кондак 12

Молимо те, Света Великомученице Злато, моли Владику света Христа да 
опроштај грехова наших добијемо и да се љубављу према Господу удостојимо да 
Му заједно са тобом, у Царству Небеском, неућутно певамо бесконачну песму: 
Алилуја! 

Икос 12

Са страхопоштовањем прослављајући твоје мученичко страдање, 
Новомученице Злато, молимо те, прими ово наше смерно појање које ти, у Славу 
Божију, приносимо и Христа Бога славимо, Који се у теби чудесно прославио и 
вечном радошћу те обрадовао и житеље Неба тобом распевао да ти поју:

Радуј се, у златну Вечност одевена!
Радуј се, мученичким страдањем прослављена!
Радуј се, љубављу Божанском запечаћена!
Радуј се, жртво непорочна, Господом примљена!
Радуј се, Злато, Христова агнице, златозарна Новомученице!

Кондак 13 

О, Света Новомученице Злато, прими сада од нас ове скромне даре и 
имајући смелост пред Престолом Цара Славе моли се за нас грешне да хришћански
живот непостидан и миран проживимо, плодове достојне покајања Господу 
принесемо и да добар одговор на Страшном Христовом Суду дамо, певајући: 
Алилуја!

(Овај се кондак чита три пута а затим: икос 1 и кондак 1)



Молитва Светој Новомученици Злати Меглинској

Света Новомученице Христова Злато, која сада на Небесима блаженствујеш 
и са Ангелима се Христу Богу радујеш, молимо те недостојни, прими ово мало 
мољење и услиши све којима је потребно твоје, пред Престолом Свевишњег, 
заступање, да нас Господ помилује и да свима дарује од Бога спасење и да се у Дан 
Страшнога Суда удостојимо са десне стране Цара Славе заједно са тобом да 
станемо. Амин.

Тропар, глас 1.
 

Страдањем својим
житије земаљско си преобразила
 у небеско божанствено злато;
мученичком крвљу си пројавила

светлост богопознања;
са Гора вечних

дивно светлиш сада са Ангелима,
Новомученице Злато,

молимо те, моли Владику света
да помилује све који поштују

свети спомен твој.

 Кондак, глас 4.

Као блиставо злато,
свјетлошћу богопознања обасјана, 
јавила си се роду своме српскоме, 
дјевице пресјајна, 
када си пред безбожним мучитељима 
Вјеру Православну крвљу својом посвједочила,
и од Турскога јада мученичком смрћу се спасила,
и у наручје Христа, Женика твога, узљетела
као пречиста голубица Царства Небеског.

      Благословом Митрополита Амфилохија,    
      састављено  уочи Спомена Свете Новомученице Злате Мегленске, 2007. године.
                                                                     


