
Συναξάρι τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Λαζάρου, τοῦ Βουλγάρεως, τοῦ ἐν 
Περγάμῳ ἀθλήσαντος, + 23 Ἀπριλίου. 

 

῾Ο ῞Αγιος Νεομάρτυς Λάζαρος καταγόταν ἀπό τήν πόλη Κάμπροβα 
τῆς Βουλγαρίας καί ἐγεννήθηκε ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς καί φιλόθεους. 
᾿Αφοῦ ἀνεχώρησε ἀπό τή Βουλγαρία, ἦλθε στήν πόλη Σῶμα, κοντά στήν 
Πέργαμο, καί ἔγινε βοσκός. Κάποια μέρα πού ὁ ῞Αγιος ἔβοσκε τό ποίμνιό 
του, ἀποκοιμήθηκε. Κατά τύχη δέ τήν ὥρα ἐκείνη περνοῦσε ἀπό ἐκεῖ μιά 
ὀθωμανίδα, κατά τῆς ὁποίας ἐπιτέθηκε τό σκυλί τῆς ποίμνης καί ἔσκισε 
λίγο τά ἐνδύματά της. ῾Η γυναίκα, μόλις ἐπέστρεψε στό σπίτι της, ἐπέδει-
ξε τά σκισμένα ἐνδύματα αὐτῆς στό σύζυγό της, συκοφαντώντας τόν 
Λάζαρο ὅτι δῆθεν ἦταν αὐτός πού τή βίασε. ῾Ο Τοῦρκος ὀργίσθηκε καί 
ἀμέσως ἔτρεξε νά εὕρει τόν Λάζαρο. ᾿Αντ᾿ αὐτοῦ εὑρῆκε ἕνα φίλο τοῦ 
῾Αγίου, τόν ὁποῖο ἐτραυμάτισε. ῞Οταν δέ πληροφορήθηκε ὁ Τοῦρκος ὅτι ὁ 
τραυματισθείς δέν ἦταν ὁ Λάζαρος, ἐζήτησε ἀπό τόν ἀγᾶ τήν τιμωρία τοῦ 
Λαζάρου. 

῎Ετσι ὁ ῞Αγιος συνελήφθη στίς 7 ᾿Απριλίου τοῦ 1802 καί ἐκλείσθηκε στή 
φυλακή. ῾Η ἀθωότητά του ἀποδείχθηκε, ἀλλά οἱ συγγενεῖς τῆς ὡς ἄνω 
γυναίκας ὑποσχέθηκαν στόν ἀγᾶ χίλια γρόσια στήν περίπτωση πού θά 
ἐπετύγχανε τόν ἐξισλαμισμό ἤ τό θάνατο τοῦ Μάρτυρος. ῾Η φιλαργυρία 



ὁδήγησε τόν ἄρχοντα στό νά ὑποβάλει τόν Νεομάρτυρα Λάζαρο σέ 
φρικτά βασανιστήρια. Οἱ δήμιοι ἐπύρωσαν σιδερένια ραβδιά, διά τῶν 
ὁποίων κατέκαψαν ἕνα πρός ἕνα ὅλα τά μέλη τοῦ σώματός του, ἐνῶ τόν 
ἐβίαζαν νά ὁμολογήσει πίστη στόν Μωάμεθ. ᾿Αφοῦ κατέκαψαν τέλος καί 
τή γλώσσα τοῦ ῾Αγίου Λαζάρου, τόν παρακινοῦσαν ἄφωνο πιά νά ἀποδεί-
ξει μέ νεύματα ἤ μέ κίνηση τῆς κεφαλῆς τή συγκατάθεσή του στήν ἐπι-
θυμία τους νά ἀλλαξοπιστήσει. ᾿Αλλά οὔτε τά φρικώδη βασανιστήρια, 
οὔτε οἱ βαριές πέτρες πού ἐτέθησαν στό στῆθος του, οὔτε οἱ ραβδισμοί 
ἐστάθησαν ἱκανά γιά νά μεταπείσουν τό Μάρτυρα. ῎Ετσι ἐδέχθηκε γιά 
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ τόν δι᾿ ἀγχόνης θάνατο, σέ ἡλικία εἴκοσι ὀκτώ 
ἐτῶν. 

 


