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cu prilejul ry0bevM

ha aHVh t{0v
(1 ianuarie - Anul nou civi!

1 septembrie - Anul nou bisericesc)

insemnare: Potrivit hotirarii sfantului sinod al Bisericii
Ortodoxe RomAne, la 1 ianuarie, acest Tedeum se va sivArgi
dupi SfAnta Liturghie, iar in noaptea precedenti Anului nou
civil se va oficia slujba ce se sdoftrgegte tn noaptea trecerii dintre
ani (a se vedea p.134 din aceasti carte).

Dupi Otpustul Sfintei Liturghii, in mijlocul bisericii se
asaz6. o masi, pe care se pun doui sfegnice cu lumAniri (sau un
sfegnic cu trei lumAniri). Sfinlifii sluiitori ies din SfAntul Altar,
aducAnd sfanta Evanghelie gi sfanta Cruce, pe care re asazd,
dupi rAnduiali, pe masa pregititi.

Diaconul zice: Binecuvinteazi, pirinte. preotul, timAind
masa crucig, incepe:

slavi sfintei gi Celei de o fiinfi gi de viafi ficrtoarei
gi nedespirfitei Treimi, totdeauna, acum gi pururea gi
in vecii vecilor.



10 TEDEUM

CAntirefii: Amin. $i se cAnti:

impirate ceresc, MAngAietorule, Duhul adevirului,
Care pretutindenea egti gi toate le plinegti, Vistierul
bunitifilor gi Dititorule de viald,, vino gi Te silig-
luieqte intru noi gi ne curifegte pe noi de toatd intini-
ciunea gi mAntuiegte, Bunule, sufletele noastre.

in timpul cAntirii, preotul cidegte masa imprejur, iconosta-
sele, tronul arhieresc, precum gi pe clericii si credinciogii
prezenli, incheind cidirea in fafa mesei.

Apoi se citesc celelalte Rugiciuni incepitoare:

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte firi de moarte,
miluiegte-ne pe noi (de trei ori, cu trei inchiniciuni).

Slavi Tatilui qi Fiului gi SfAntului Duh. $i acum si pururea
qi in vecii vecilor. Amin.

PreasfAnti Treime, miluiegte-ne pe noi. Doamne, curiteste
picatele noastre. StipAne, iattd fdrddelegile noastre. Sfinte,
cerceteazi si vindeci neputinfele noastre, pentru numele Tiu.

Doamne, miluiegte (de trei ori),
Slavi..., Si acum...

Tatil nostru, Care egti in ceruri, sfinteasci-se numele Tiu,
vie impdrifia Ta faci-se voia Ta, precum in cer aqa gi pe pimAnt.
PAinea noastri cea de toate zilele di-ne-o noui astizi, gi ne iarti
noui gregelile noastre, precum gi noi iertim gresililor nogtri. Si
nu ne duce pe noi in ispiti, ci ne izbivegte de cel viclean.

CiaTa
gi a Fiului
vecii vecilo

CAntiretr

$i acum..., ag

Venili si

Venili si
nostru Dumr

^ Venili si
Impiratul pi
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LA ANUI NOU

Preotul zice ecfonisul:

Ci a Ta este impirifia si puterea gi slava, a Tatilui
gi a Fiului gi a SfAntului Duh, acum gi pururea gi in
vecii vecilor.

CAntireful: Amin. Doamne, miluiegte (de 12 ori), Slavi...,
$i acum..., apoi:

Venifi si ne inchindm impiratului nostru Dumnezeu!

Venifi si ne inchinim 9i si cidem la Hristos, impdratul
nostru Dumnezeu!

^ Venili si ne inchinim gi si cidem la insugi Hristos,
Impiratul si Dumnezeul nostru (cu trei inchiniciuni)!

Psalmul64

fie !i se cuvine cAntare, Dumnezeule, in Sion gi lie se va
implini fignduinfa in lerusalim. Auzi rugiciunea mea, citre
Tine tot trupul va veni. Cuvintele celor firi de lege ne-au
biruit pe noi gi nelegiuirile noastre Tu le vei curifi. Fericit este
cel pe care l-ai ales gi l-ai primi! locui-va in curtile Tare.
Umplea-ne-vom de bunitilile casei Tale; sfanti este Biserica Ta,
minunati intru dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, MAn-
tuitorul nostru, nidejdea tuturor marginilor pimantului gi a
celor de pe mare departe. cel ce pregiteqti munli intru tiria Ta,
incins fiind cu putere; Cel ce tulburi adancul mdrii gi vuietul
valurilor ei. Tulbura-se-vor neamurile. si se vor spiimanta cei
ce locuiesc marginile, de semnele Lui; iegirile diminefii gi ale
serii le vei veseli. Cercetat-ai pimantul gi l-ai adipat pe el, bogi-
liile lui le-ai inmulfit. Raul lui Dumnezeu s-a umplut de api;

t\



T4 TEDEUM

Pentru ca si fie bine-primite rugiciunile noastre gi
si ne ierte, noui gi intregului Siu popor, toate gregelile
cele de voie 9i cele firi de voie, din riutate ficute de
noi in anul trecut, Domnului sd ne rugim.

Pentru ca si binecuvinteze inceputul si curgerea
anului acestuia cu harul iubirii Sale de oameni gi si ne
diruiasci vremuri cu pace gi bund linigte vizduhului
gi viafi firi de pd.cat, cu sdndtate gi cu imbelgugare,
Domnului si ne rugim.

Pentru ca si depdrteze de la noi toati mAnia Sa cea

cu dreptate porniti asupra noastrd, Domnului si ne
rugim.

Pentru ca sd depirteze de la noi toate patimile cele
stricitoare de suflet gi obiceiurile cele vitimdtoare,
sidind frica Sa in inimile noastre, spre implinirea
tuturor poruncilor Sale, Domnului si ne rugdm.

Pentru ca si innoiascd Duhul SIu cel drept in cele
dinliuntru ale noastre gi si ne intireasci in dreapta
credinti, ficAndu-ne grabnici spre lucrarea faptelor
bune, Domnului si ne rugim.

Pentru ca si stingi toate eresurile gi dezbinirile,
si sddeasci pretutindeni dreapta credinfi gi evlavie si
sd intoarci la cunoagterea adevirului pe toli cei
depirtafi de la credinfa cea dreapti, unindu-i cu SfAnta

Sa Biserici
si ne rqeq

Pentru r

aceasta gi1
dia gi nt:'n!
pe binecrt
deauna cu
cu ocrotin
noi, credir

Apara r
Dumnezei

Pe Prer
Stipine r
Fecioare I

Pe mii
Hrisb
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Sa Biserici soborniceasci qi apostoleasci, Domnului
si ne rugim.

Pentru ca si izbiveasci SfAnta Sa Biserici, lara
aceasta gi pe noi pe tofi, de tot necazul, mAnia, primej-
dia gi nevoia, gi de tofi vrijmagii vizufi 9i nevizuli, gi
pe binecredinciosul nostru popor si,l intireasci tot-
deauna cu sdnitate intru lungime de zile, in pace, iar
cu ocrotirea tngerilor Sii totdeauna si ne pizeasci pe
noi, credinciogii Sii robi, Domnului si ne rugim.

Apird, mAntuiegte, miluiegte si ne pizegte pe noi,
Dumnezeule, cu harul Tiu.

Pe Preasfdnta, curata, preabinecuvAntata, sldvita
StipAna noastri, de Dumnezeu Niscitoarea si pururea
Fecioara Maria, cu tofi Sfinlii si o pomenim.

Pe noi ingine gi unii pe alfii gi toati viafa noastri lui
Hristos Dumnezeu si o dim.

Preotul rostegte ecfonisul:

Cn lie se cuvine toati slava, cinstea gi inchini-
ciunea, Tatilui gi Fiului gi SfAntului Duh, acum gi pu-
rurea gi in vecii vecilor.

CAntirefii: Amin.

Apoi se cAnti, pe glasul al4-lea:

Dumnezeu este Domnul gi s-a aritat noui; binecuvantat este
Cel ce vine intru numele Domnului (de trei ori).

L5



18 TEDEUM

Stih 2: Cercetat-ai pimAntul qi l-ai adipat pe el, bogiliile lui
le-ai inmulfit.

Diaconul: inlelepciune, drepfi! Si ascultim SfAnta Evanghe-
lie! Preotul: Pace tuturor. CAntiretii: Si duhului tdu. Preotul:

EVANGHELIA
Din SfilntaEztanghelie de ln Luca, citire:

(42"16-22)

CAntirefii: Slavi fie, Doamne, slavi !ie.
Diaconul: Si luim aminte. Preotul, cu capul descoperit:

,,\.

fn vremea aceea a venit Iisus in Nazaret, unde
Ifusese crescut, gi, dupi obiceiul Siu, a intrat in

ziaa simbetei in sinagog5.gi S-a ridicat si citeasci. $i
I s-a dat cartea prorocului Isaia. Iar El, deschizAnd
cartea, a gisit locul unde era scris: <<Duhul Domnului
este peste Mine, pentru care M-a uns si binevestesc
siracilor; M-a trimis si vindec pe cei zdrobili cu inima;
si propoviduiesc robilor dezrobirea gi celor orbi ve-
derea; si izbivesc pe cei apisafi gi si vestesc anul
plicut Domnului>. $i, inchizAnd cartea gi dAnd-o slu-

iitorului, a gezat, iar ochii tuturor din sinagogi erau
afintifi asupra Lui. Atunci El a inceput a zice citre ei:
Astizi s-a implinit Scriptura aceasta in urechile voas-
tre. $i tof il incuviinlau gi se mirau de cuvintele haru-
lui care iegeau din gura Lui.
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