
ՄԱՏԱՂ—մատաղ (madagh): A ceremonial offering of meat. 

 

Հնչում  

PRONUNCIATION: Mah-dahgh   

 

MEANING: 1. (n.) A mortuary ritual, or an offering, for the poor. An offering in honor of a 

deceased person. 2. (adj.) Young, tender. 

 

ETYMOLOGY: The word madagh refers to a gift or offering given to God. According to 

Krikor Datevatsi, it stems etymologically from mado agh, meaning “offering the salt.” In 

former times, the offering in question was choicest cuts of meat from unblemished animals. 

The meat is boiled with blessed salt and water to prepare madagh. 

 

In the Armenian Church, the madagh ceremony is performed as a sign of mercy in support of 

the poor; as an offering for the repose of the souls of the departed; and generally to gratitude 

God’s blessings. 

 

USAGE: The madagh blessing ceremony is usually performed during important feasts, and as 

part of a consecration ceremony (of an altar, cross, etc.). In former times, it was 

recommended to perform madagh during any day when the Divine Liturgy was celebrated. 

 

* * * 

 

Իմաստ  

Իբրեւ զոհ մորթուած կենդանի` զոր կ’եփեն եւ կու տան հանրութեան. հանրաճաշ, 

ագապ. 2. երախայ. մանկիկ. դեռատի 

 

Ստուգաբանութիւն  

(ած.). Հայ եկեղեցւոյ ծիսական առանձնայատկութիւններէն մին: Գրիգոր Տաթեւացի 

կու տայ “մատո աղ”ի ստուգաբանութիւնը (մատուցիր աղը): Մատաղ Աստուծոյ 

ընծայաբերուող նուէրն է: Կը մատուցուէին կենդանիներու ամենէն ընտիրը: Այսօր 

ընդունուած է մատաղ մատուցել միայն արու կենդանիները, մինչ հին ատեն 

մատուցուած է թէ′  արու եւ թէ′ էգ: Մատաղի միսի պատրաստման ձեւը այսօր միայն 

օրհնուած աղով եւ ջուրով խաշելն է, մինչ հին ատեն ողջակէզ կ’ընէին:  

 

Հայ եկեղեցւոյ մէջ մատաղ կը կատարուի հիմնական երեք նպատակով.-ա. 

Աղքատներու եւ կարօտեալներու համար կամաւոր նուիրաբերութի՛ւն, ողորմութիւն  

բ. Ննջեցելաներու հոգիի հանգստութեան համար,  

գ. Աստուծոյ տուած շնորհներուն դիմաց երախտագիտութիւն յայտնելու համար: 
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Գործածութիւն  

Սովորաբար մատաղ կը կատարուի Տէրունական եւ այլ կարեւոր տօներու ընթացքին, 

Ս.Սեղան կամ Ս. Խաչ հաստատելու առիթով եւլն: Հին ատեն, կը յանձնարարուէր 

մատաղ կատարել այն բոլոր օրերուն, երբ Ս. Պատարագ մը մատուցուեր: 

Աղբիւր` Եզնիկ Եպս. Պետրոսեան, Քրիստոնեայ Հայաստան Հանրագիտարան 


