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"ГОСПОДЕ ИС УСЕ ХРИ 
М Е  О С ТА В А Ј  В О  РА Ц Е  
Н Е Ч Е С Т И В И О Т ! "

"Го засака 
пустинскиот и 
тивок живот и 

ревносно тргна 
по Христа, Твојот 
женик. Неговиот 

благ јарем во 
својата младост 
примајќи го, со 

крсниот знак 
храбро се вооружи 
против духовниот 

непријател. Со 
испоснички 

подвизи, постот 
и молитвите и 

солзните капки, 
си го изгаснала 

жарот на страстите, 
достојнославна 

Параскево".

таа со некои жени отишла во 
планина за да набере дрва и 
веднаш со аскерот заминал 
да ја грабне и да ја одведе во 
својата куќа. Ја убедувал да 
премине во исламската вера, 
ветувајќи й дека ќе се ожени 
со неа, а во спротивно ќе би-
де изложена на тешки маче-

ња. Но, Господ ги урива не-
честивите мисли на незнај-
бошците, ги спречува нивни-
те зли намери.

"Зла смрт го снаоѓа греш-
никот, а оние кои го мразат 
праведникот ќе загинат". Збо-
ровите од устата на Турчинот 
се неправда и лукавство. Тој 

не сака да се вразуми. Тој не 
се плаши и не се гнаси од 
зло, но засекогаш е засрамен 
пред светот и замолкнат во 
темниот пекол. Верната Хрис-
това Невеста, верна на сво-
јата татковина Македонија и 
на својот народ, секогаш пред 
себе го гледа Господа, го по-

НЕРАСПАДЛИВИТЕ МОШТИ НА НЕРАСПАДЛИВИТЕ МОШТИ НА 
ПРЕПОДОБНА ПАРАСКЕВА-ТРНОВСКАПРЕПОДОБНА ПАРАСКЕВА-ТРНОВСКА

СВЕТАТА  НОВОМАЧЕНИЦА ЗЛАТА 
МЕГЛЕНСКА И

 ПРЕПОДОБНА ПАРАСКЕВА
Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Им е т о 
Твое е 
Злата, 

заш то си зл ат-
на не само 
по името, но 
и со ср цето 

златно и бого-
бојажливо. Името 

Твое е Македонка, 
заш то го даде сво-

јот живот за својата 
татковина Маке дони-

ја. Света Великома че ни-
ца Зла та Мегленска! Строј-

на, убава македонска девојка! 
Храбра, мудра, со мудроста 
Христова. Името Твое е Све-
тителка и Бог те удостои со 
светителски венец на сла ва-
та, зашто му остана верна 
на Бога и на твојот народ. 

Македонската светителка 
Злата Мегленска е родена во 
селото Слатина, Мегленско. 
Нејзината необична убавина 
била "повод нејзиниот живот 
да се украси со страдања на 
Великомаченица".

Тамошниот турски велико-
достојник ја забележал неј-
зината ретка убавина и ре-
шил насилно да ја потурчи и 
да ја присвои. Дознал дека 
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Со благослов на Неговото 
Ви соко Преосвештенство 
Ми тр ополит г. Го разд

С ТЕ НЕ 
Т Е  Н А  

би ла изложена Св. Петка во 
пусти ната. 

"Бројни се маките на пра-
ведниците, но од сите нив 
Господ ќе ги спаси. Господ 
ги чува сите коски нив ни; 
ниедна од нив нема да се 
строши". 

Со торжествена све че-
ност, светите мошти на Св. 
Петка биле откопани и све-
чено положени во црк вата 
на Св. апостоли Петар и Пав-

викува и го прославува. Таа 
храбро го одбила Турчинот 
со зборовите: "Јас верувам 
во Христос, и Него Му се по-
клонувам, и единствено Него 
го знам за Женик мој; Од Не-
го никогаш нема да се отка-
жам, и да ме ставите на ил-
јада мачења и да ме исечете 
на ситни парчиња". 

ПРАДЕДОВСКАТА 
ВЕРА

Попусто се солзите на неј-
зините родители и сестри. 
Злата не заплакала, ниту се 

кома чени ца Параскева - од 
Иконија и Преподобна Па      рас -
кева - Тр новска. Третата све-
тителка се слави на 14.10/
27.10. Родена е во градот 
Епиват во Тракија. (Родена е 
во петок и затоа го добила 
тоа име). Милосрд ната де вој-
ка поверувала во Христа и се 
заветила да жи вее во девс-
тво. Заминала на аџилак во 
Светата Земја ка де, гледајќи 
ги Божјите бес мртни дела, 
решила да жи вее строг под-
визнички жи вот. Долги го ди-
ни останала во Јорданската 
сува и жешка пустина, каде 
што со молитви кон Бога и 
пост го истоштила своето те-
ло и го потчинила на духот. 
Одејќи по пус тин скиот песок 
со боси нозе, со искината 
об лека, неплашејќи се од ѕве-
ровите, студот, жеш тините, гла-
дот, чувствувајќи ја Божјата 
благодет, се укра сила со доб-
лести и го побе дила ѓаво лот.

"Го засака пустинскиот и 
тивкиот живот и ревносно 
тргна по Христа, Твојот же-
ник. Неговиот благ јарем во 
својата младост примајќи го, 
со крсниот знак храбро се 
вооружи против духовниот 
непријател. Со испоснички 
подвизи, постот и молитвите 
и солзните капки, си го из-
гаснала жарот на страстите, 
достојнославна Параскево. 
И сега во небесните дворови 
со мудрите девојки, стоејќи 
пред Христа, моли се за нас, 
кои го почитуваме твојот свет 
спомен". (Тропар) 

"Христос се вселил во неа, 
со Отецот и Светиот Дух и 
престојувале во неа како во 
Света Своја Црква". 

Пред смртта й се јавил 
Божји ангел и й рекол да се 
врати во татковината каде што 
ќе го предаде своето тело на 
земјата, а со душата ќе се 
пресели кај Господа. Се вра-
тила во род ниот крај Епи ват 
и се упокоила во XI век. 
Нејзиното тело би ло погре-
бано во бли зина на мор-
скиот брег. Но, по доцна жи-
телите на Епиват, на истото 
мес то го пог ребале и рас-
падна тото тело на еден мор-
нар. Света Петка на сон му се 
јавила на Христо љу бивиот 
Георгие и му рекла да ги зе-
ме неј зините мошти и да ги 
изложи на достојно место. Са-
мо Бог ги знае маките на кои 

СВЕТА ПРЕПОДОБНА СВЕТА ПРЕПОДОБНА 
ПАРАСКЕВА-ТРНОВСКАПАРАСКЕВА-ТРНОВСКА

МАКЕДОНСКАТА МАКЕДОНСКАТА 
МАЧЕНИЧКА МАЧЕНИЧКА 
СВ. ЗЛАТА МЕГЛЕНСКАСВ. ЗЛАТА МЕГЛЕНСКА

закачиле пред нејзините очи, 
да ги гледа и да се исплаши. 
Усвителе железна прачка, па 
со неа ја прободеле Злата од 
едното до другото уво. 

"Чад излегуваше низ но-
сот и устата на Светата Ве-
ликомаченица", но и силна 
молитва кон Бога: "Господи 
Исусе Христе, не ос тавај ме 
во рацете на нечестивиот и 
не доз волувај да ме совла да ат 
телесните стра дања". 

Господ ја покажува ми-
лоста Своја кон оние кои Го 
познаваат, и правдата Своја 
кон оние со чисто срце. Бог 
го услиша гласот на нејзината 
молитва кога повика кон 
Него. Господ е нејзина кре-
пост, нејзин штит, тој й дава 
сила да издржи до крај. Тој ја 
пот кре пува душата на Онаа, 
чии раце се невини и чие 
срце е чисто ма кедонско.  Све -
того ре цот проигумен отец 
Тимотеј го молел Бога да ја 
удостои Злата да заврши бо-
гоугодно. 

Турците се премориле нао-
ѓајќи разни начини на ма че-
ња, но Злата не се изморила. 
Ја обесиле наопаку, со гла-
вата надолу, а под неа ло же-
ле оган за да се загуши од 
чадот. На крај, телото на Злата 
го обесиле на дрво и го исек ле 
на ситни парчиња. Парчи њата 
од нејзините свети мош ти хрис-
тијаните тајно ги соб рале и ги 
сохраниле на чесно место. 

Света Злата настрадала за 
православната вера и за сво-
јата татковина во октомври 
1795 година. Замислите на 
Злата Мегленска за зачуву-
вање на прадедовската вера 
и за слободна татковина се 
остварени по нејзината смрт. 
Мислите на нејзиното срце 
преминуваат од род во род и 
го покажуваат патот по кој 
треба да се оди. Светителката 
се слави на 13.10/26.10. Во 
Република Македонија, во 
месноста Сарај, се наоѓа бож-
ји храм посветен на Св. Вмч. 
Злата Мегленска. 

СОЛЗНИТЕ 
КАПКИ

Света преподобна Па рас-
кева-Петка. Постојат три све-
тителки со исто име Па рас-
кева - Петка и тоа: 

Препо добна маченица Па-
раскева - Римјанка, Св. Вели-

поколебала во својата пра-
дедовска вера. Се вивна бла-
городната душа на Злата над 
солзите родителски во прег-
ратките на Господ Исус Хрис-
тос. Турчинот наредил да ја 
фрлат в затвор и да ја кам ши-
куваат. Три месеци, секој ден, 
со камшик го ранувале неј-
зиното тело, кое со крв ја 
натопувало земјата. Од неј-
зиниот грб ја излупиле ко-
жата во вид на ремени и ги 

ле, во Епиват. Во 1238 го ди-
на биле пренесени во Тр-
ново, а подоцна во Ро ма-
нија, Србија и Цариград. Во 
1641 година, по барање на 
молдавскиот војвода Васи-
лие Лупул, биле пренесени 
во  градот Јаш во Романија. 
И денес чесните  мошти на 
пре подобна Петка се нао-
ѓаат таму и се положени во 
црк вата "Три Свети Ерарси". 
Ил јадници луѓе од цел свет 
и низ сите векови се пок ло-
нуваат на светите, нерас пад-
ливи и чудотворни мошти на 
достојнославната Света Пет ка 
(како што може да се види и 
на фотографијата нап  ра ве на 
пред неколку го ди ни во гра-
дот Јаш, од пок лоници од Ма -
кедонија).

СВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОССВЕТА ЗЕМЈА - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС


