
ВХІД АРХИЄРЕЯ
Єпископ заходить до храму. Диякон кадить і промовляє: Премудрість. Преосвященніший владико, благослови. 
ХОР: Від сходу сонця до заходу хвально ім’я Господнє. 
Диякон: Нехай благословить тебе Господь із Сіону, щоб ти побачив добро Єрусалиму по всі дні життя твого  
завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні. 
ХОР: Амінь. Будь ім’я Господнє… (3 рази) або Христос воскрес (3 рази) 
Одразу: Достойно є воістину… або ірмос (задостойник) свята. 
Єпископ, диякони і священики разом моляться перед іконостасом вхідні 
молитви. У кінці молитов єпископ, повернувшись до людей, благословляє жезломі хрестом.  
Диякон: Тон деспотин ке архієрея імон, кіріє філате, іспола еті, деспота. 
ХОР: Тон деспотин ке архієрея імон, кіріє філате, іспола еті, деспота.

ОДЯГАННЯ ЄПИСКОПА

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ - МАЛИЙ ВХІД

ТРИСВЯТЕ
ХОР: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуйнас (2 р.) Або Ви, що в Христа
хрестилися...Алилуя. 
Єпископ і священики: Агіос, о Теос, агіос ісхірос, агіос атанатос, елейсон імас (1 р.) або інший текст (1 р.) 
Диякон: Воздайте славу Христові, Богу нашому. 
ХОР: Слава Отцю... …святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. 
Або … у Христа зодягнулися. Алилуя. Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алилуя. (2 р.)

ЄВАНГЕЛІЄ І ВЕЛИКИЙ ВХІД
Після прочитання Євангеліє: XOP: Слава Тобі, Господи, слава Тобі. 
Єпископ виходить на амвон і благословить людей свічками. ХОР: Іспола еті деспота (коротке)  
Після великого входу Єпископ виходить на амвон і благословить людей свічками. ХОР: Іспола еті деспота (коротке)  

ОПІСЛЯ ПРИЧАСТЯ
Єпископ: Спаси, Боже, людей твоїх і благослови насліддя Твоє. 
ХОР: На многая літа, преосвященніший Владико. Ми виділи світло істинне...

ВІДПУСТ 

Священик: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. 
ХОР: Слава Отцю...Амінь. Господи, помилуй (3 р.). Преосвященніший владико,благослови. 
Або Христос воскрес із мертвих... Господи помилуй (3 р.). Преосвященніший владико, благослови. 
Єпископ: Відпуст. 
ХОР: Амінь.Iспола еті деспота (коротке). Многоліття

Диякон: Премудрість. Прості. 
Священики: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа (- Вхідне, якщо празник) 
Архиєрей благословляє киріями  чотири рази на 4 сторони світу). 
ХОР:  (після кожного виголосу): Многая літа (коротке) або Христос воскрес (коротке)  
Єпископ і священики: Спаси нас, Сину Божий, * що воскрес із мертвих 
(або інша вставка), співаємо Тобі: Алилуя (3 рази увесь приспів). 
ХОР: Одразу: Іспола еті деспота (довге)  
Тропарі

Залежно від виголосу диякона, ХОР: Амінь або Господи помилуй. 
Єпископ зі свічами: Господи, Господи, споглянь із неба і подивись.... (і так чотири рази на 4 сторони світу). 
ХОР (після кожного виголосу): Многая літа (коротке) або Христос воскрес (коротке) 
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Замітки

ПОЧАТОК ЛІТУРГІЇ
Парох або найстарший ієрей за свяченням разом з дияконом просять у Архієрея благословення щоб розпочати літургі
Вони входять в святилище через східними дверима іконостасу і диякон відкриває завісу та Царські Врата. 
Завіса та Царські Врата лишаються відкритими протягом цілої літургійі.


