
Feast of Pentecost 
  The Feast of Pentecost is the commemoration of the descent of the Holy Spirit 

upon the Apostles on the fiftieth day following the Feast of the Glorious Resurrection of 
Our Lord Jesus Christ. The Armenian Church celebrates this feast 50 days following 
Easter Sunday. 

The Holy Spirit is one of the three persons in the Holy Trinity coexisting with, and 
equal to, the Holy Father and the Holy Son. During His earthly life and ministry Christ 
spoke to the Apostles about the coming of the Holy Spirit.  Recording the words of 
Christ, St. John writes, “The Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my 
name, will teach you everything and make you remember all that I have told you.” (John 
14:26). 
The descent of the Holy Spirit is described in the Acts of the Apostles: “When the day of 
the Pentecost came, all the believers were gathered together in one place.  Suddenly 
there was a noise from the sky which sounded like a strong wind blowing, and it filled the 
whole house where they were sitting. Then they saw what looked like tongues of fire 
which spread out and touched each person there. They were all filled with the Holy Spirit 
and began to talk in other languages, as the Spirit enabled them to speak.  (Acts 2:1-4). 

In the book of Acts, St. Luke further records the names of various countries, and 
that men from those countries were surprised, when each of them heard his native 
language. Among the mentioned places are Mesopotamia, Judea and Cappadocia (Acts 
2:9). Two of the saints of the Universal Church, both of Roman origin, Tertullian and 
Augustine, have written that the word “Armenia” should possibly be substituted instead 
of “Judea”, as it is more logical that Armenia would be mentioned among those as a 
“foreign” country, as the apostles were living in Judea.  Moreover, with regards to 
geographical position, Armenia was situated between Mesopotamia and Cappadocia. 
Therefore, the people living in Armenia may have been among the first witnesses of the 
gifts of the Holy Spirit. 

Among the Armenian Church songs and hymns, two are dedicated to the Feast 
of Pentecost: “The Sent Dove” (referring to the Holy Spirit in the form of a dove that 
descended upon Christ during His Baptism) and “Indivisible Trinity”. These are sung 
during the Morning Service on the feast day. Also, during the Evening Service, the 
“Andastan” rite of the blessing of the four corners of the world is conducted. It is during 
this service that a prayer written by 12th century Armenian Church father Nerses of 
Lambron, is read. 

In the Christian Church the teaching of divine grace is related to the Holy 
Spirit.  According to that instruction, each virtue is a divine grace granted to the faithful 
by the Holy Spirit. Thus, ascribing any virtue to one’s own self, and not to God, is a 
grave sin and can be manifested in another, which is pride. Hence, commemoration of 
Pentecost is also an appeal to the faithful to avoid pride and instead, use the divine 
graces in life for righteous purposes and moral goals. 
One of the four season fasting periods defined by the Armenian Apostolic Church is the 
fasting period preceding the beginning of summer. This fasting period, as well as the 
other ones preceding the other seasons of the year, is not preparation for any feast, and 
according to the tradition is called Elijah’s fast, as coincides the feast of commemoration 
the Prophet Elijah the next Sunday. 
This fasting period preceding the beginning of summer starts the day following the feast 
of Pentecost (the flesh day preceding the fast is the Sunday, when the feast of 
Pentecost is celebrated). With the change of the Easter Feast day the beginning of the 
fasting period may be during the period May 11-June 14. Like the other fasting periods 
preceding the other seasons of the year, this one also lasts five days - from Monday till 
Friday. 
 



ինչո՞ւ Սուրբ Հոգին աղավնու կերպարանքով իջավ 

 

Որովհետև աղավնին զգոն և հանդարտ է, ինչպես և Հոգին, նաև հիշեցնում 
է հին օրինակը, երբ ամբողջ աշխարհը ծածկված էր ջրով: Այնժամ այս նույն 
թռչունը բերեց ջրերի հանդարտվելու ավետիսը՝ իր բերանին ունենալով կյանքի 
առհավատչյան ՝ ձիթենու տերևը (տե՜ս Ծննդ. Ը 11): Ավետաբերն ուներ այս 
աստվածային Աղավնու նմանությունը, Ով, սակայն, փոխանակ ձիթենու տերևի, 
սուրբ յուղի օծությամբ մարդկային ցեղին բերեց ազատություն  ու որդեգրություն 
Հորը: 
  Եվ ահա երկնքից մի ձայն ասում է. «Դա՜ է Իմ սիրելի Որդին, որն ունի 
Իմ ամբողջ բարեհաճությունը» (Մատթ. Գ 17): Մարդկային բնության 
հույսերից ու արժանավորություններից վեր էր այն ժամանակ հայտնված 
բարությունը, որովհետև Երրորդության խորհուրդը, որ հավիտյանս ծածկված էր 
ամենքից, հայտնվեց Հորդանանի վրա՝ վերևից Հոր ձայնով, Որդու 
մկրտությամբ և Սուրբ Հոգու աղավնակերպ իջմամբ: Եվ ի՞նչ է սա, եթե ոչ նոր 
արարածների սկիզբ առնելը, ոչ թե երևացող արարածների, այլ մարդկանց 
աներևույթ հոգիների, և ոչ թե անգոյությունից գոյության բերելով, այլ 
գոյացածներին և եղածներին մեղքերի ապականությունից վերստին նորոգելով:  
  Առաջին արարչության ժամանակ բոլոր արարածները Երրորդությամբ 
գոյացան: Հոր ձայնով գոյացան լույսը և այն ամենը, ինչը եղավ լույսի հետ՝ ըստ 
այս խոսքի. «Թող լույս լինի» (Ծննդ. Ա 3), իսկ Տիրոջ Խոսքով, ինչպես նաև 
Հոգով, երկինքը հաստատվեց: Եվ մի Աստվածությունն անէությունից գոյության 
բերեց բոլոր էություններին, մանավանդ մարդուն, որ Երրորդության պատկերով  
ստեղծվեց: 
  Նույնպես և այժմ, Հոր ձայնն իմանալի Լույսի ծագմամբ՝ լսողների հոգում 
դարձյալ պատկերեց Իր Աստվածությունը, որը եղծվել էր հին Ադամի մեջ: 
Սակայն ո՜չ բոլորի մեջ պատկերեց, այլ նրանց, ովքեր, ըստ Հոր ձայնի 
վկայության, դավանում են Քրիստոսին: Իսկ ովքեր, լսելով Հոր ձայնը, սակայն 
ո՜չ ներքին ականջով, և տեսնելով Հոգուն՝ ո՜չ մտքի տեսողությամբ, 
չհավատացին Աստծու Որդուն, Ով վկայված էր Հորից և Հոգուց, մնացին նախկին 
եղծված պատկերով և ապականության մեջ: 

 

Արամ Դիլանյան, հատված՝ «Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու տոները» 
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