
 
 

GREAT AND HOLY FRIDAY ENGOMIA 2020 
 

 
• Please follow along with us on the Greek Orthodox Metropolis of 

New Jersey YouTube Live-Stream as we chant the Lamentations to 
our Lord, God and Savior, Jesus Christ. 

 
 
 

ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ 
 
1. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων 
στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν 
σήν. 
 
2. Ἡ ζωὴ πῶς θνῄσκεις; πῶς καὶ τάφῳ οἰκεῖς; τοῦ 
θανάτου τὸ βασίλειον λύεις δέ, καὶ τοῦ ᾅδου τοὺς 
νεκροὺς ἐξανιστᾶς. 
 
3. Μεγαλύνοµέν σε, Ἰησοῦ Βασιλεῦ, καὶ τιµῶµεν τὴν 
Ταφὴν καὶ τὰ Πάθη σου, δι' ὧν ἔσωσας ἡµᾶς ἐκ τῆς 
φθορᾶς. 
 



4. Μέτρα γῆς ὁ στήσας, ἐν σµικρῷ κατοικεῖς, Ἰησοῦ 
παµβασιλεῦ τάφῳ σήµερον, ἐκ µνηµάτων τοὺς 
θανόντας ἀνιστῶν. 
 
5. Ἰησοῦ Χριστέ µου, Βασιλεῦ τοῦ παντός, τί ζητῶν τοῖς 
ἐν τῷ ᾅδῃ ἐλήλυθας; ἢ τὸ γένος ἀπολῦσαι τῶν βροτῶν. 
 
6. Ὁ Δεσπότης πάντων, καθορᾶται νεκρός, καὶ ἐν 
µνήµατι καινῷ κατατίθεται, ὁ κενώσας τὰ µνηµεῖα τῶν 
νεκρῶν. 
 
7. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ κατετέθης Χριστέ, καὶ θανάτῳ σου τὸν 
θάνατον ὤλεσας, καὶ ἐπήγασας τῷ κόσµῳ, τὴν ζωήν. 
 
8. Μετὰ τῶν κακούργων, ὡς κακοῦργος Χριστέ, 
ἐλογίσθης δικαιῶν ἡµᾶς ἅπαντας, κακουργίας τοῦ 
ἀρχαίου πτερνιστοῦ. 
 
9. Ἰησοῦ γλυκύ µοι, καὶ σωτήριον φῶς, τάφῳ πῶς ἐν 
σκοτεινῷ κατακέκρυψαι; ὢ ἀφάτου, καὶ ἀρρήτου 
ἀνοχῆς! 
 
10.Ἀπορεῖ καὶ φύσις, νοερὰ καὶ πληθύς, ἡ ἀσώµατος 
Χριστὲ τὸ µυστήριον, τῆς ἀφράστου καὶ ἀρρήτου σου 
ταφῇς. 
 
11. Ὢ θαυµάτων ξένων! ὢ πραγµάτων καινῶν! Ὁ πνοῆς 
µοι χορηγὸς ἄπνους φέρεται, κηδευόµενος χερσὶ τοῦ 
Ἰωσήφ. 
 



12. Σοῦ τεθέντος τάφῳ, πλαστουργέτα Χριστέ, τὰ τοῦ 
ᾅδου ἐσαλεύθη θεµέλια, καὶ µνηµεῖα ἠνεῴχθη τῶν 
βροτῶν. 
 
13. Δακρυῤῥόους θρήνους, ἐπί σε ἡἉγνή, µητρικῶς ὦ 
Ἰησοῦ ἐπιῤῥαίνουσα, ἀνεβόα· πῶς κηδεύσω σε Υἱέ; 
 
14.  Προσκυνῶ τὸ Πάθος, ἀνυµνῶ τὴν Ταφήν, µεγαλύνω 
σου τὸ κράτος Φιλάνθρωπε, δι' ὧν λέλυµαι παθῶν 
φθοροποιῶν. 
 
15. Τίς µοι δώσει ὕδωρ, καὶ δακρύων πηγάς, ἡ Θεόνυµφος 
Παρθένος ἐκραύγαζεν, ἵνα κλαύσω τὸν γλυκύν µου 
Ἰησοῦν; 
 
Δόξα... 
 
16. Ἀνυµνοῦµεν Λόγε σε τὸν πάντων Θεόν, σὺν Πατρὶ 
καὶ τῷ Ἁγίῳ σου Πνεύµατι, καὶ δοξάζοµεν τὴν θείαν σου 
Ταφήν. 
 
Καὶ νῦν... 
 
17. Μακαρίζοµέν σε, Θεοτόκε ἁγνή, καὶ τιµῶµεν τὴν 
Ταφὴν τὴν τριήµερον, τοῦ Υἱοῦ σου καὶ Θεοῦ ἡµῶν 
πιστῶς. 
 
18. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων 
στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν 
σήν. 



 
ΣΤΑΣIΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 

 
1. Ἄξιόν ἐστι, µεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ 
Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ 
κράτος τοῦ ἐχθροῦ. 
 
2. Ἄξιόν ἐστι, µεγαλύνειν σε τὸν πάντων Κτίστην· τοῖς 
σοῖς γὰρ παθήµασιν ἔχοµεν, τὴν ἀπάθειαν ῥυσθέντες 
τῆς φθορᾶς. 
 
3. Ἔφριξεν ἡ γῆ, καὶ ὁ ἥλιος Σῶτερ ἐκρύβη, σοῦ τοῦ 
ἀνεσπέρου φωτὸς Χριστέ, ἐν τῷ τάφῳ δύντος νῦν 
σωµατικῶς. 
 
4. Κάλλος Λόγε πρίν, οὐδὲ εἶδος ἐν τῷ πάσχειν ἔσχες, 
ἀλλ' ἐξαναστὰς ὑπερέλαµψας, καλλωπίσας τοὺς 
βροτοὺς θείαις αὐγαῖς. 
 
5. Ἥλιος ὁµοῦ, καὶ σελήνη σκοτισθέντες Σῶτερ, δούλους 
εὐνοοῦντας εἰκόνιζον, οἱ µελαίνας ἀµφιέννυνται 
στολάς. 
 
6. Ἔφριξεν ἰδών, τὸ ἀόρατον φῶς σε Χριστέ µου, µνήµατι 
κρυπτόµενον ἄπνουν τε, καὶ ἐσκότασεν ὁ ἥλιος τὸ φῶς. 
 
7. Ἔκλαιε πικρῶς, ἡ πανάµωµος Μήτηρ σου Λόγε, ὅτε ἐν 
τῷ τάφῳ ἑώρακε, σὲ τὸν ἄφραστον καὶ ἄναρχον Θεόν. 
 
 



8. Νέκρωσιν τὴν σήν, ἡ πανάφθορος Χριστέ σου Μήτηρ, 
βλέπουσα πικρῶς σοι ἐφθέγγετο· µὴ βραδύνης ἡ ζωὴ ἐν 
τοῖς νεκροῖς. 
 
9. Ἃδης ὁ δεῖνος, συνετρόµαξεν ὅτε σε εἶδεν, Ἥλιε τῆς 
δόξῃς ἀθάνατε, καὶ ἐδίδου τοὺς δεσµίους ἐν σπουδῇ. 
 
10. Ὕµνοις σου Χριστέ, νῦν τὴν Σταύρωσιν καὶ τὴν 
Ταφήν τε, ἅπαντες πιστοὶ ἐκθειάζοµεν, οἱ θανάτου 
λυτρωθέντες σῇταφῇ. 
 
Δόξα... 
 
11. Ἄναρχε Θεέ, συναΐδιε Λόγε καὶ Πνεῦµα, σκῆπτρα 
τῶν Ἀνάκτων κραταίωσον, κατὰ πολεµίων ὡς ἀγαθός. 
 
Καὶ νῦν... 
 
12. Τέξασα ζωήν, Παναµώµητε ἁγνὴ Παρθένε, παῦσον 
Ἐκκλησίας τὰ σκάνδαλα, καὶ βράβευσον εἰρήνην ὡς 
ἀγαθή. 
 
13. Ἄξιόν ἐστι, µεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ 
Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ 
κράτος τοῦ ἐχθροῦ. 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΣΤΑΣIΣ ΤΡΙΤΗ 
 
1. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕµνον τῇ Ταφῇ σου, προσφέρουσι 
Χριστέ µου. 
 
2. Καθελὼν τοῦ ξύλου, ὁ Ἀριµαθαίας, ἐν ταφῶ σε 
κηδεύει. 
 
3. Μυροφόροι ἦλθον, µύρα σοι Χριστέ µου, κοµίζουσαι 
προφρόνως. 
 
4. Δεῦρο πᾶσα κτίσις, ὕµνους ἐξοδίους, προσοίσωµεν τῷ 
Κτίστῃ. 
 
5. Ὡς νεκρὸν τὸν ζῶντα, σὺν Μυροφόροις πάντες, 
µυρίσωµεν ἐµφρόνως. 
 
6. Ἰωσὴφ τρισµάκαρ, κήδευσον τὸ σῶµα, Χριστοῦ τοῦ 
ζωοδότου. 
 
7. Οὕς ἔθρεψε τὸ µάννα, ἐκίνησαν τὴν πτέρναν, κατὰ τοῦ 
Εὐεργέτου. 
 
8. Ὢ τῆς παραφροσύνης, καὶ τῆς Χριστοκτονίας, τῆς τῶν 
προφητοκτόνων! 
 
 



9. Ὡς ἄφρων ὑπηρέτης, προδέδωκεν ὁ µύστης, τὴν 
ἄβυσσον σοφίας. 
 
10. Τὸν ῥύστην ὁ πωλήσας, αἰχµάλωτος κατέστη, ὁ 
δόλιος Ἰούδας. 
 
11. Ἰωσὴφ κηδεύει, σὺν τῷ Νικοδήµω, νεκροπρεπῶς τὸν 
Κτίστην. 
 
12. Ὢ γλυκύ µου ἔαρ, γλυκύτατόν µου Τέκνον, ποῦ ἔδυ 
σου τὸ κάλλος; 
 
13. Ὕπτιον ὁρῶσα, ἡ Πάναγνός σε Λόγε, µητροπρεπῶς 
ἐθρήνει. 
 
14. Γύναια σὺν µύροις, ἥκουσι µυρίσαι, Χριστὸν τὸ θεῖον 
µύρον. 
 
15. Πεπλάνηται ὁ πλάνος, ὁ πλανηθεὶς λυτροῦται, σοφίᾳ 
σῇ Θεέ µου. 
 
16. Υἱὲ Θεοῦ παντάναξ, Θεέ µου πλαστουργέ µου, πῶς 
πάθος κατεδέξω; 
 
17. Ἡ δάµαλις τὸν µόσχον, ἐν Ξύλῳ κρεµασθέντα, 
ἠλάλαζεν ὁρῶσα. 
 

18. Ἀνέκραζεν ἡ Κόρη, θερµῶς δακρυῤῥοοῦσα, τὰ 
σπλάγχνα κεντουµένη. 
 



19. Ὦ φῶς τῶν ὀφθαλµῶν µου, γλυκύτατόν µου Τέκνον, 
πῶς τάφῳ νῦν καλύπτῃ; 
 
20. Δοξάζω σου Υἱέ µου, τὴν ἄκραν εὐσπλαγχνίαν, ἧς 
χάριν ταῦτα πάσχεις. 
 
21. Ἀνάστηθι, οἰκτίρµον, ἡµᾶς ἐκ τῶν βαράθρων, 
ἐξανιστῶν τοῦ ᾅδου. 
 
22. Ἀνάστα Ζωοδότα, ἥ σε τεκοῦσα Μήτηρ, 
δακρυῤῥοοῦσα λέγει. 
 
23. Οὐράνιαι Δυνάµεις, ἐξέστησαν τῷ φόβῳ, νεκρόν σε 
καθορώσαι. 
 
24. Φέρων πάλαι φεύγει, Σῶτερ Ἰωσήφ σε, καὶ νῦν σε 
ἄλλος θάπτει. 
 
25. Κλαίει καὶ θρηνεῖ σε, ἡ πάναγνός σου Μήτηρ, Σωτήρ 
µου νεκρωθέντα. 
 
26. Φρίττουσιν οἱ νόες, τὴν ξένην καὶ φρικτήν σου, Ταφὴν 
τοῦ πάντων Κτίστου. 
 
27. Ἔῤῥαναν τὸν τάφον, αἱ Μυροφόροι µύρα, λίαν πρωὶ 
ἐλθοῦσαι 
 
28. Εἰρήνην Ἐκκλησία, λαῷ σου σωτηρίαν, δώρησαι σῆ 
Ἐγέρσει. 
 



Δόξα... 
 
29. Ὦ Τριὰς Θεέ µου, Πατὴρ Υἱὸς καὶ Πνεῦµα, ἐλέησον 
τὸν Κόσµον. 
 
Καὶ νῦν... 
 
30. Ἰδεῖν τὴν τοῦ Υἱοῦ σου, Ἀνάστασιν Παρθένε, ἀξίωσον 
σοὺς δούλους. 
 
31. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕµνον τῇ Ταφῇ σου, προσφέρουσι 
Χριστέ µου. 
 


