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PARACLISUL SFÂNTULUI ALBAN
ÎNTÂIUL MUCENIC AL BRITANIEI

    

inecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum 
şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

oamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru 
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor, 

miluieşte pre noi. Amin.

mpărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, 
Carele pretutindenea eşti şi toate plineşti, Comoara 

bunătăţilor şi Dătătorule-de-viaţă, vino şi sălăşluieşte în-
tru noi, şi ne curăţeşte de toată întinăciunea, şi mântu-
ieşte, Bunule, suf letele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără-de-moarte, milu-
ieşte pre noi (de 3 ori).

b

Apoi:

Iar de nu eşti preot, să zici:

d
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Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi                                                                                                                                               
în vecii vecilor. Amin.

reasfântă Treime, miluieşte pre noi, Doamne, curăţeşte 
păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. 

Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru nu-
mele Tău.
Doamne miluieşte (de 3 ori).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi 
în vecii vecilor. Amin.

atăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se nu-
mele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum 

în cer, şi pre pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-o 
nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi 
noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pre noi în ispită, 
ci ne izbăveşte de cel viclean.

ă a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a 
Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii 

vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse 
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte pre noi. Amin.

Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântu-
lui Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nos-
tru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul 
şi Dumnezeul nostru.

oamne, auzi rugăciunea mea, pleacă urechea spre ruga 
mea întru adevărul tău, auzi-mă întru dreptatea ta: şi să 

nu intri la judecată cu robul tău, că nu se va îndreptăţi înaintea 
ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmaşul sufletul meu, smerit-a în 
pământ viiaţa mea, aşezatu-m’a întru întunerece ca pre morţii 
veacului; şi s’a negrijit întru mine duhul meu, întru mine s’a tur-
burat inima mea. Adusu-mi-am aminte de zilele cele dedemult, 

p

t

De eşti preot, să zici:

c

Iar de nu eşti preot, să zici:

Apoi:

Psalmul 142

d
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cugetat-am întru toate lucrurile tale, întru facerile mâinilor tale 
am cugetat. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca 
un pământ fără de apă ţie. Degrab auzi-mă, Doamne, lipsit-a 
duhul meu: nu întoarce faţa ta dela mine, şi mă voi asemăna 
celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineaţa mila 
ta, că spre tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea întru 
carea voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă 
dela vrăjmaşii mei, Doamne, la tine am scăpat. Învaţă-mă să 
fac voia ta, că tu eşti Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă 
va povăţui la pământul cel drept. Pentru numele tău, Doamne, 
mă vei viia, întru dreptatea ta vei scoate din necaz sufletul meu; 
şi întru mila ta vei sfârşi pre vrăjmaşii mei, şi vei pierde pre toţi 
cei ce necăjesc sufletul meu, că eu robul tău sânt.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi 
în vecii vecilor. Amin.
Alliluia, Alliluia, Alliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Alliluia, Alliluia, Alliluia, slavă Ţie, Dumnezeule!
Alliluia, Alliluia, Alliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

umnezeu este Domnul şi S’a arătat nouă, bine este cu-
vântat cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori).

ucenicul Tău, Doamne, Alban, întru nevoinţa sa, cunu-
na nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul 

nostru, că având tăria Ta pre chinuitori a surpat, zdrobit-a 
și ale dracilor neputincioasele îndrăzniri; pentru rugăciunile 
lui, Hristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre.

u credinţă, bunăcinstire şi cucernicie să ne grăbim către 
sfântul lăcaş al preaminunatului Alban mucenicul, întâiul 

al Britaniei, carele şi-a vărsat sângele pentru Hristos Domnul, 
Celui ce de bunăvoie şi-a pus viaţa pentru noi; şi să ne rugăm ca 
prin solirile sale să afle sufletele noastre milă şi mântuire.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi 
în vecii vecilor. Amin.

iciodată nu vom tăcea, Născătoare-de-Dumnezeu, a 
vesti puterile tale, noi nevrednicii, că de nu ai fi stătut 

înainte rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi mântuit dintru 
atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi; de d

Troparul Sfântului Alban, Glas 4:

m

Alt Tropar, Glas 3:

c

Al Născătoarei-de-Dumnezeu:

n
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la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că pururea izbăvești pre 
robii tăi din toate nevoile.

iluieşte-mă, Dumnezeule, dupre mare mila ta şi dupre 
mulţimea îdurărilor tale şterge fărădelegea mea. Mai 

vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă 
curăţeşte, că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu 
înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit, şi ce este 
viclean înaintea ta am făcut, ca să te îndreptăţeşti întru cu-
vintele tale, şi să biruieşti când te vei judeca tu. Că iată întru 
fărădelegi m’am zămislit, şi în păcate m’a născut maica mea. 
Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale 
înţelepciunii tale ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu issop, şi mă 
voiu curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vârtos decât zăpada mă voiu 
albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucurase-vor oase-
le cele smerite. Întoarce faţa ta de cătră păcatele mele, şi toate 
fărădelegile mele şterge. Inimă curată zideşte întru mine, 
Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale 
mele. Nu mă lepăda dela faţa ta, şi Duhul tău cel Sfânt nu lua 
dela mine. Dă mie bucuria mântuirii tale, şi cu duh stăpâni-

toriu mă întăreşte. Învăţa-voiu pre cei fără de lege căile tale, 
şi cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de sân-
giuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucu-ra-se-va 
limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deşchide, 
şi gura mea va vesti lauda ta. Că de ai fi voit jertfă, aş fi dat: 
arderi de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul zdrobit, 
inimă zdrobită şi smerită Dumnezeu nu va defăima. Fă bine, 
Doamne, întru bunăvoirea ta, Siónului, şi să se zidească ziduri-
le Ierusalimului. Atunci binevoi-vei jertva dreptăţii, prinosul şi 
arderi de tot; atuncea vor pune pre altarul tău viţei.

Psalmul 50

m
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Canonul Sfântului Alban

Cântarea 1. Irmos:
pa trecându-o ca pre uscat și din răutatea Egiptenilor 
scăpând, Israiliteanul striga: Izbăvitorului și Dumnezeu-

lui nostru să cântăm.
Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.
u Duhul Tău Sfânt curăţește-mă, Bunule Stăpâne, de 
întunericul patimii, ca fără de osândă să laud pre muce-

nicul Tău Alban cel preaslăvit.
Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.
efiind încă botezat mucenicul Alban, dar din dragoste 
de Hristos și râvnă pentru dreapta credinţă a primit și 

moarte mucenicească.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

c
etatea Verulamului s’a sfinţit prin tine, Părinte, că în-
tr’însa mărturisind credinţa în Hristos Împăratul, prin 

tăierea capului cunună ai primit.

 Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
i după naștere ai rămas preacurată, Fecioară Născătoare-
de-Dumnezeu, pentru aceea, Maică, pururea te roagă 

pentru nevrednicii robii tăi.

oamne, Cela ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc, 
și ai zidit Biserica, Tu întărește-mă întru dragostea Ta, 

că Tu eşti marginea doririlor și credincioșilor întărire, Unule 
de-oameni-iubitorule.

Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.
finte, cu bucurie ai răbdat și moarte pentru Hristos, 
iar sfatul vicleanului cu totul l-ai nimicit, nesocotind 

închinarea la idolii cei păgâni și întru dreapta credinţă pre 
Domnul mărturisind.

Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.
e minunare s’a spăimântat lumea întreagă, văzându-te, 
Părinte mucenice, ca Moisì mărindu-te, că precum ace-

la și apele ai despărţit, dorind pre Domnul cu toată puterea ta.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

a

c

n

s
Cântarea a 3-a. Irmos:

d

s

d
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vând iubire nespusă pentru Hristos Dumnezeu, de 
moarte cumplită pre tine nu te-ai cruţat, că plecân-

du-ţi capul înaintea călăului, curatul tău suf let de Rai s’a 
învrednicit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
u cântări preacinstite și cu laude te măresc pre tine, 
Stăpână, creștinii pururea, că tu, Preasfântă Fecioară, 

una între femei ai născut pre Domnul, pre Cel Unul necuprins.
zbăvește din nevoi și din necazuri, Albane mucenice, 
pre cei care vin la icoana ta ca la un părinte și apărător.
aută cu milostivire, Preacântată de-Dumnezeu-Născătoare, 
la necazul cel cumplit al trupului meu, și vindecă durerea 

sufletului meu.

vând în inimă credinţa în Domnul, și ca un leu râvn-
ind, mucenice, purtătorule-de-chinuri, în nevoinţă ai 

răbdat pentru Hristos Dumnezeul nostru; pentru aceasta pre 
tine, Sfinte Albane, credincioșii te mărim.

uzit-am, Doamne, taina rânduielii Tale, înţeles-am lu-
crurile Tale, și am preaslăvit dumnezeirea Ta.
Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.

Suflet puternic ai arătat la ameninţarea păgânilor, și cu tărie, 
mucenice, pre Adevăratul Dumnezeu L-ai mărturisit.

Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.
u înceta, sfinte, a ruga pre Sfânta Treime pururea, multele 
păcate să le șteargă, și să ierte răutatea poporului.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
mpreună cu îngerii și cu mucenicii, părinte bunule, te 
rogi fierbinte Mântuitorului pentru robii tăi, cei ce te 

preaslăvesc.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

erafimii cei netrupești și heruvimii cei cu ochi mulţi se 
minunează, Preacurată, că ești mai înaltă decât oștirile 

îngerești.

a

c

c
Sedealna

Cântarea a 4-a. Irmos:

a

s

n

i

a
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ă-ne luminaţi, Însuţi Doamne, cu porunca Ta, și cu 
braţul Tău cel înalt, și pacea Ta dă-o nouă, de oameni 

iubitorule.
Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.
oate le-ai schimbat prin a ta mucenicie, și de Rai te-ai 
învrednicit, că cele trecătoare din lume n’ai dorit.
Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.
apul ţi-au tăiat pentru sfântă mărturia ta, și pământul 
Britaniei, de tine se veselește și saltă pururea.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
n veacuri te arăţi lumină fericită, luminează-ne și pre 
noi, la ceruri să căutăm, unde tu te veselești.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
leasă Maică ești, Fecioară nenuntită, că de har te 
îndestulezi, și stai de-a dreapta în slava lui Dumnezeu 

cel Sfânt.

ugăciunea mea voi vărsa către Domnul, și Lui voi spune 
scârbele mele, că s’a umplut de nevoi sufletul meu și 

viaţa mea de iad s’a apropiat, ci ca Ionà mă rog: din stricăci-
une, Dumnezeule, scoate-mă.

Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.
ustiitu-s’a lăcașul tău, mucenice, și racla ta, sfinte Părinte, 
când cei vicleni au dorit, Fericite, să ne lipsească de slava 

ta, dar mai mare tu te-ai arătat, că luminezi cu tărie pre robii tăi.
Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.
rezia lui Pelaghie alungându-o preasfinţitul Gherman, 
mult ajutor a primit de la tine, apărătorul creștinilor, și 

în Galia a rânduit să așeze, Părinte, și racla ta.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

re tiranul ce te chinuia, preafericite, l-ai chemat la 
cinstita credinţă, zicând lui că Hristos Împăratul este 

Lumina creștinilor, și cei ce se închină Lui au primit în dar 
viaţa cea veșnică.

Cântarea a 5-a. Irmos:

f

t

c

i

a

Cântarea a 6-a. Irmos:

r
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e
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 Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

a
mară va fi răsplătirea lui Nestorie rău-credinciosul, că 
nu cinstește pre Sfânta Fecioară și Maica Dumnezeului 

tuturor, dar creștinii laudă cu dor pre Preasfânta, curata și 
Doamna lor.

zbăvește din nevoi și din necazuri, Albane mucenice, 
pre cei ce vin la icoana ta ca la un părinte și apărător.

c
aută cu milostivire, Preacântată de-Dumnezeu-Născătoare, 
la necazul cel cumplit al trupului meu, și vindecă durerea 

sufletului meu.

ucenicului Domnului Hristos acum creștinii din suflet 
să-i cântăm, lăudându-l pre dânsul în sfintele biserici 

ca pre un soare luminos, al Britaniei ocrotitor, către Domnul 
mijlocitor, și apărătorul celor ce săvârșesc pomenirea sa.

inunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui 
Israil.

Stih: Sfinţilor celor de pre pământul Lui, minunate a făcut 
Domnul toate voile Sale întru dânşii.

is-a Domnul către ucenicii Săi: Păziţi-vă de oameni, 
pentru că vor pune pre voi mâinile sale şi vă vor prigo-

ni, dându-vă în sinagoguri şi temniţe, târându-vă la împăraţi 
şi la dregători pentru numele Meu; şi se va întoarce vouă întru 
mărturisire. Puneţi dară în inimile voastre să nu cugetaţi mai 
nainte ce veţi răspunde: că Eu voi da vouă gură şi înţelepciune, 
căreia nu vor putea să stea împrotivă sau să răspunză toţi carii 
se vor pune împrotivă vouă. Şi vă veţi da şi de părinţi, şi de 
fraţi, şi de rudenii, şi de prieteni, şi vor omorî dintre voi, şi veţi 
fi urâţi de toţi pentru numele Meu. Şi păr din capul vostru nu 
va pieri. Întru răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.

Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

entru rugăciunile mucenicului Tău Alban, Milostive, 
curăţește mulţimea greșalelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Condacul Sfântului Alban

m

i

m

Prochimen

Evanghelia de la Luca (21: 12-19):

z

p
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entru rugăciunile Născătoarei-de-Dumnezeu, Milos-
tive, curăţește mulţimea greșalelor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, 
şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegea mea.

urtătorule-de-chinuri, mucenice Alban, pre Împăratul 
cerului întreg L-ai purtat în inima ta, şi cu ajutorul 

Stăpânului Cel minunat întru Sfinţi, minuni înfricoșate lu-
crai. Pentru aceea strigăm: Miluiește, Sfinte, degrabă pre robii 
tăi cei credincioși.

inerii cei ce mers-au din Iudeea în Vavilon oarecând, cu 
credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat cântând: 

Binecuvântat ești, Dumnezeul Părinţilor noștri.
Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.
jutor întru necazuri luat-au de la tine robii tăi, că aperi, 
mucenice, pre robii tăi, ce cântă lui Hristos Dumnezeu 

așa: Binecuvântat ești, Dumnezeul Părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.

p
rin rugăciune, Părinte, apă a izvorât la porunca ta, pen-
tru aceasta cu credinţă și cu veselie lui Hristos Îi cântăm 

așa: Binecuvântat ești, Dumnezeul Părinţilor noştri.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

hilda Înţeleptul și Cuviosul Beda au vestit osteneala ta, 
pentru aceea ţie cu mulţămită cântăm așa: Binecuvân-

tat ești, Dumnezeul Părinţilor noştri.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

ine poate, Stăpână, cu vrednicie să arate mărirea ta, ce 
limbă poate spune după cuviinţă puterea ta, că ești mai 

înaltă decât Sfinţii, Fecioară nenuntită.

re Împăratul Ceresc, pre Care îl laudă îngereștile cete, 
cântaţi și-l preaînălţaţi, noroade, întru toţi vecii.
Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.
line de Duh s’au arătat moaștele tale, pentru aceea cântăm 
cu bucurie și Îl preaslăvim pre Domnul întru toţi vecii.

p

p

Stihira

Cântarea a 7-a. Irmos:

t

a

g

c

Cântarea a 8-a. Irmos:

p
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Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.
ulţămită aducem, Doamne, pentru Sfântul Alban, că se 
roagă pentru cei care cântă și Te preaînalţă întru toţi vecii.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
ăgânătatea ai lepădat-o, preafericite, cu evlavie cântând, 
mucenice: Binecuvântaţi pre Domnul întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
ără durere născut-ai, Preacurată, în lume pre Hristos 
Împăratul, păstrând întreagă pururea fecioria.

Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm, şi să ne închinăm 
Domnului, cântând şi preaînalţându-L întru toţi vecii.

re Împăratul Ceresc, pre Care îl laudă îngereștile cete, 
cântaţi și-l preaînălţaţi, noroade, întru toţi vecii.

ântuiţi prin tine fiind, Fecioară, pre tine vestimu-te toţi, 
de-Dumnezeu-Născătoare veșnic mărindu-te.
Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.

rin a ta lumină, ai alungat păgânătatea de la noi, în 
Sionul ceresc să ajungă și robii tăi.
Stih: Sfinte Mucenice Alban, roagă-te pentru noi.
ultă bucurie a luat Britania primind ocrotirea ta, că pre 
cel viclean l-ai gonit cu toată oștirea lui.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
ntru rugăciune și în cântări alese pomenirea săvârșim, 
a mucenicului Alban, cel ce s’a proslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
ijlocitoare sfântă și solitoare către Fiul tău ne ești, pent-
ru aceasta pre tine, Maică, te preamărim.

uvine-se cu adevărat să te fericim, de-Dumnezeu-
Născătoare, cea pururea fericită și preanevinovată și 

Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât 
Heruvimii, și mai slăvită fără-de-asemănare decât Serafimii, 
carea fără stricăciune pre Dumnezeu Cuvântul ai născut, pre 
tine, cea cu adevărat Născătoare-de-Dumnezeu, te mărim.

m

p

f

p
Cântarea a 9-a. Irmos:

m

m

i

m

c

p
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re Sfântul Mucenic Alban să-l mărim, pre ocrotitorul 
și comoara Britaniei, fierbinte alinare în necazuri și 

ajutătorul creștinilor pururea.
oiag de biruinţă, Sfinte mucenice, te-ai arătat, podoabă în ţara 
Britaniei, de aceea roagă-te lui Hristos să ierte pre robii Săi.
ngerii, Părinte, s’au minunat văzându-ţi tăria și cre-
dinţa în Dumnezeu, că răbdând în primejdii, ai biruit 

uneltirea păgânilor.
e boală și de patimi vindecă, Părinte, pre robii tăi, cei ce cu 
laude te cinstesc și se închină cu dragoste la sfântă icoana ta.

u sfântul mucenic Alban cel slăvit, cu Botezătorul, cu 
Apostolii lui Hristos și cu toţi sfinţii, Fecioară Maică, 

neîncetat mântuire solește-ne.
 

iluiește pre noi, Doamne, miluiește pre noi, că nepricepân-
du-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie 

ca unui Stăpân, păcătoșii robii Tăi, miluiește pre noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

oamne miluiește pre noi, că întru Tine am nădăjduit, 
nu Te mînia pre noi foarte, nici pomeni fărădelegile 

noastre, ci caută și acum ca un Milostiv, și ne izbăvește de 
vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi sântem 
poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
șa milostivirii deschide nouă, Născătoare-de-Dumnezeu 
Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci 

să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamu-
lui creștinesc.

Mărimuri

p

t
i

d

Al Născătoarei-de-Dumnezeu:

c

Troparele de umilinţă

d

u
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Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, 

şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne miluieşte (de 3 ori).

Pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, miluieşte şi mântuieşte pre noi. Amin.

VIAŢA SFÂNTULUI MUCENIC ALBAN DIN 
VERULAMUL BRITANIEI, CARE DE SABIE S’A SĂVÂRŞIT, 

ÎN AL TREILEA VEAC AL MÂNTUIRII NOASTRE

cest Alban era încă păgân în vremea în care cumpliţii 
Împăraţi romani legiuiseră împotriva creştinilor, când 

a adăpostit în casa sa un preot creştin ce fugea de prigonitori. 
Văzând cum oaspetele său priveghea zi şi noapte în neînce-
tată rugăciune, a simţit însuflarea harului lui Dumnezeu şi 
a început să urmeze acestei pilde de credinţă şi bunăcinstire. 
Şi învăţându-se pe îndelete din povăţuirea lui cea sănătoasă, 
a izgonit întunericul idololatriei, făcându-se din toată inima 
creştin. După ce preţ de mai multe zile l-a găzduit pe preotul 
înainte-pomenit, la urechile necinstitorului stăpânitor a ajuns 
vestea că mărturisitorul lui Hristos, căruia slava muceniciei 
încă nu i se dăruise, se ascundea în casa lui Alban. Aflând 
aceasta, a poruncit stăpânitorul unor ostaşi să îl caute cu 
de-amăruntul. Când au ajuns la casa sa, Sfântul Alban li s’a 
arătat de îndată, îmbrăcat în veşmintele ce le purta de obicei 
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oaspetele şi învăţătorul său. Şi s’a întâmplat ca judecătorul, pe 
când era adus Alban înaintea sa, să stea la altar şi să aducă 
dracilor jertfă. Iar când a văzut pe Alban, foarte mâniin-
du-se deoarece îşi dorea să-l fi dat el însuşi pe mâna ostaşilor 
şi să-l fi trimis la moarte, a poruncit să fie târât către idolii 
diavoleşti, înaintea cărora stătea, zicând: «Din pricină că ai 
ales să ascunzi un răzvrătit şi un nelegiuit, în loc să-l dai os-
taşilor, ca să pătimească osânda cuvenită pentru nesocotirea 
şi hulirea dumnezeilor noştri – vei primi tu toată osânda 
ce trebuia să i se dea aceluia, de nu vrei să te supui celor ale 
credinţei noastre». 
Însă Sfântul Alban, care mai devreme de bunăvoie se mărturi-
sise creştin  înaintea prigonitorilor Credinţei, nu s’a spăimântat 
câtuşi de puţin de ameninţările stăpânitorului; ci, întrarmân-
du-se cu armele războiului duhovnicesc, pe faţă i-a grăit că nu 
se va supune poruncilor sale. Atunci l-a întrebat judecătorul: 
«Din ce neam sau de ce spiţă eşti?» I-a răspuns Alban: «Ce-ţi 
este ţie din ce neam sânt? Dacă pofteşti să auzi adevărul despre 
Credinţa mea, să-ţi fie cunoscut că acum sânt creştin şi îmi pe-
trec zilele în săvârşirea îndatoririlor creştineşti ». 

A zis judecătorul: «Care este numele tău? Spune-mi de-
grabă!» «Părinţii mei mă cheamă Alban», a răspuns el, «şi 
pururea mă închin şi cinstesc pe adevăratul Dumnezeu cel 
viu, Ziditorul-a-toate». Atunci judecătorul, întărâtându-se, a 
zis: «De voieşti a te bucura de fericirea unei vieţi veşnice, nu 
pregeta a aduce jertfă marilor noştri dumnezei!» La aceasta, 
Alban a răspuns: «Jertfele pe care le aduci dracilor nimic de 
folos pot dărui celor ce jertfesc, nici le pot împlini cererile; 
dimpotrivă, cine aduce jertfă idolilor va primi drept răsplată 
veşnicele munci ale iadului». Auzind judecătorul aceste cu-
vinte, a turbat de mânie şi a poruncit să fie biciuit de călăi 
sfântul mărturisitor al lui Dumnezeu, socotind că ştrean-
gurile vor clătina acea statornicie de inimă pe care cuvintele 
nu o putuseră vătăma. Dar Sfântul Alban a purtat pentru 
Domnul nostru mari chinuri, nu doar cu răbdare, ci şi cu  
bucurie. Când pricepu judecătorul că chinurile nu-l vor birui 
şi nu se va lepăda de propovăduirea Credinţei creştineşti, a 
poruncit să-i fie tăiat capul. 
Pe când îl duceau la moarte, au ajuns la un râu, ale cărui ape 
repezi erau despărţite în locul pătimirii sale de un zid şi de 
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nisipuri. Acolo a văzut mulţime de bărbaţi şi femei, de toate 
vârstele şi de toate stările, ce neîndoielnic se adunaseră din-
tr’un imbold dumnezeiesc spre a fi alături de preafericitul 
mărturisitor şi mucenic; aceştia toţi şedeau pe podul de peste 
râu, încât era aproape cu neputinţă să se treacă în acea seară. 
Văzând acestea, Sfântul Alban, a cărui minte se umpluse de 
dorirea fierbinte de-a ajunge grabnic la locul muceniciei sale, 
s’a apropiat de râu şi, înălţându-şi ochii către cer, s’a rugat 
Atotţiitorului; când, iată!, a văzut cum apa se dă de îndată 
înapoi şi lasă uscat fundul râului, ca să poată trece.
Călăul, care trebuia să-i taie capul împreună cu al altora, 
văzând această minune, s’a grăbit către dânsul, la locul de 
osândă; şi, mişcat de o dumnezeiască însuflare, a aruncat 
sabia ce-o purta şi i-a căzut la picioare, dorind ca mai de-
grabă să sufere moarte împreună cu mucenicul, decât să fie 
silit a lua viaţa unui om aşa de sfânt. Din prigonitor, acesta 
i s’a făcut tovarăş în Credinţa cea adevărată; în vreme ce 
ceilalţi călăi şovăiau să ridice sabia de la pământ, preacuvio-
sul mărturisitor al lui Dumnezeu a urcat o măgură, laolaltă 
cu mulţimea.

Acest loc preafrumos era la jumătate de milă depărtare de 
râu, fiind acoperit cu mare felurime de flori; nu se afla acolo 
loc abrupt sau stâncos, ci totul era învăluit de verdeaţă, ca o 
mare liniştită.
Priveliştea cea minunată era una vrednică să se îmbogăţeas-
că şi sfinţească de sângele mucenicului! Când Sfântul Alban 
a ajuns în vârful măgurii, s’a rugat lui Dumnezeu să-i dea 
apă; şi neîntârziat a ieşit la picioarele sale un izvor puru-
rea-curgător, ca toţi să înţeleagă că râul făcuse mai devreme 
ascultare de mucenic. Care râu, după ce a slujit rugăciunii 
mucenicului şi şi-a săvârşit slujba, s’a întors la curgerea sa 
firească de mai înainte. 
Aici acest preaviteaz mucenic, tăindu-i-se capul, a primit 
cununa vieţii făgăduită de Dumnezeu celor ce îl iubesc.
Tot atunci i s’a tăiat capul şi ostaşului ce mai înainte, prin 
dumnezeiască însuflare, s’a ferit să facă împlinire osândei 
mucenicului. Şi, deşi nu s’a botezat în apa colimvitrei (cristel-
niţei), s’a curăţit în baia însuşi sângelui său şi s’a învrednicit a 
intra în Împărăţia cerurilor.
Atunci judecătorul, uimindu-se la aflarea atâtor minuni cereşti, 
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a poruncit să înceteze de îndată prigoana, începând prin aceas-
ta a aduce cinstire sfinţilor pentru răbdarea şi statornicia lor.
Sfântul Alban a mucenicit la 22 Iunie, lângă cetatea Verulamului, 
care acum îi poartă numele (Oraşul St. Albans de astăzi). 
O biserică* preaiscusit împodobită, vrednică de pomenirea 
sa, s’a ridicat în acel loc de îndată; acolo nu încetează, până 
în ziua de acum, să se tămăduiască în chip minunat mulţi 
bolnavi şi să se lucreze multe şi slăvite minuni.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, milu-
ieşte şi mântuieşte pre noi. Amin.

* Este vorba despre Catedrala din orașul Saint Albans, Anglia – aici se 
păstrează o parte din moaștele Sfântului Mucenic Alban.


