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Свети мъченик Лазар Български 
 

† 1802 година 

Чества се на 23 април  

 

 

 

 

 

Житието на свети Лазар Български е написано от йеромонах Никифор 

Хиоски. Благодарение на него знаем за твърдостта на вярата и мъченическата 

кончина на този наш сънародник от село Дебел дял, Габровско. Баща му се 

наричал Недко Енчов, а родът съществува и до днес, по данни от архимандрит 

Нестор от Великотърновска митрополия. 

Бягайки от България, свети Лазар се поселва в селище близо до древния 

Пергам, Мала Азия, и се препитава като овчар. Една кадъна минава покрай 

стадото и е нападната от овчарското куче, което разкъсва дрехите й. Свети 

Лазар веднага се притичва, спасява я от кучето, но тази случка е начало на 

мъченическия му подвиг. Той е набеден от туркинята, че искал да я изнасили, 

привикан е на съд и въпреки свидетелствата на очевидци, които все пак казват 

истината, свети Лазар е затворен в тъмница на 7 април. При разпитите свети 

Лазар държи за реалната случка, бит е и изтезаван чак до 22 април. Сродниците 

на кадъната обещават на агата 1000 гроша, ако изпълни едно от двете техни 

искания – Лазар да се потурчи или да бъде обесен. Агата, който започва да гледа 

случая, има огромното желание да получи тия пари. Но не успява нито с 

ласкателства и обещания, нито с присвояване на овцете му да го принуди да се 

откаже от вярата си. 

На разсъмване на 22 април, тогава е сряда след Томина неделя, агата 

заповядва на слугите си да изтезават Лазар по най-жесток начин, така че до 

Тропар на мъченик 
 

Твоят мъченик, Господи, при своето страдание прие 

от Тебе, нашия Бог, нетленен венец, защото, имащ 

Твоята подкрепа, мъчителите повали и съкруши на 

демоните безсилната дързост: с неговите молитви 

спаси нашите души. 
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вечерта да го завари или потурчен или мъртъв. Слугите се напиват и се захващат 

със жестокото си дело – изтезават цял ден мъченика с нагорещено желязо и дори 

изгарят езика му. Но Божията благодат го укрепява и цял изгорен и онемял, 

отказва да даде знак за съгласие с богомерзката им вероизповед. Накрая налагат 

нагорещен бакърен тас на главата му и мъченикът изпада в безсъзнание. По 

чудо говорещ и стоящ като здрав, го вижда след часове един търговец от Загора, 

на име Йоан. 

Свети Лазар споделя: „Изпитах добре силата Христова в себе си“. 

Агата се връща от своят пир и пита какво е станало с гяурина, който трябва 

или да е потурчен или вече мъртъв. Той вижда Лазар и разбира, че е изцелен по 

чудесен начин. И Лазар отново изповядва вярата си в Троичния Бог. Един от 

присъстващите мюсюлмани казва, че упоритостта на Лазар напомня 

мъченичеството на свети Марк Хиоски (†1801 г.). Неговото мнение надделява, 

свети Лазар да бъде веднага поведен към лобното място. Простил се по пътя с 

всички християни, той и на бесилката изповядва Христа. 

Никой от неверните не смее да сложи примката на шията му – те карат 

присъстващите християни да убият мъченика. Свети Лазар, за да спаси от грях 

една душа, сам със своите благословени ръце мята примката на шията си. Денят 

е 23 април, 1802 г., когато той е едва на 28 години. 

Мощите му на бесилото се извръщат на изток – към райската обител, която 

приема духа му. Узнавайки, турците отново и отново ги обръщат на запад. Дори 

един изважда нож и пробожда глезена на мъченика. И потича кръв, 33 часа след 

мъченическата кончина. И тази кръв е била извор на изцеления. 

Всичко това е разказано подробно от йеромонах Авксентий, гост на Хиос, 

който свидетелства, че успял да затвори очите на мъченика и да скръсти ръцете 

му дни след 23 април. Така и погребва честните мощи. 

След време, погребвайки покойник, земеделци отварят по погрешка гроба 

на свети Лазар и усещат неизказано благоухание. По съвета на един светогорски 

монах от манастира Пантократор, препогребали мощите на свети Лазар в олтара 

на църквата, в криптата под светата трапеза. 

Господ да ни помилва, умъдри и укрепи по молитвите на свети мъченик 

Лазар Български. 
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