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AJANLÖ  levél 

Fő Mélto<&gu4>off  Erdélyi Púfpók  Ur! 
Kegyelmes Pátronus Uram! 

-Cin, a ki, az Anyaftentégyház  vezérléfe  alol fzúleim-
bet^ mint a' tékozlo» Fiu kimenvén, 's e' fzerént  iffj«ítí|j»* 
koromban Oálviniftak  által .neveitettvén, s ottan a' tóbbi 
közt arrais taníttatván, hogy femmi  jot, nem cseleked-
hetik az Lmber, mellyel Iftentöl  valamit érdemelhetne: 
és a ki azután, az Ur Iften  kegyelméből, az igaíTágnak 
csudálatos meg ennérésére, nagy koromban, ugy jutat-
tam Házammal, mint Sz. Pál, a' ki a' menyei Világoffág-
tol elófzór  meg vakittatott, azoknak továb való nem 
látására, 's nem tartására, hanem őrőkkős el hagyására, 
mellyek az igaz kerefztécy  életnek Törvényeivel ellenkez-
nek, és annakutánna fzemeinek  igaz világa meg jővén, 
csak azt látta, s vallottais, mely néki meg jelentetett a' 
fzent-Lélek  által az idvefségre,  látván napontánt, és ta-
pafztalván,  hogy a' több jóságos cselekedetekéózótt, a* _ 
Böjtrólis azok, kik közül ki jöttem, azt állittyák, és hire-
lik minden felelem  nélkül, hogy a' csak étek válogatás, és 
Pápáfok  ujj tudománya, ezen Sarkalatos tévelgésnek ellene 
tétetett igaíTágnak meg mutatására, még moft  efztendeje 
a Nagy Böjtön Böjtnek régiségéről, kűlőmb kűlőmb 
féle  nevezeteiről, az Apoftoli  fz.  valláson lévő régibb, 's 
ujjabb kerefztények  iráfibol,  annak meg bizonyittására, hogy 
nyugott elmével, 's fundamentumon  épült hittel tartom 
az Anyafzentegyháztol,  külömb kűlőmb időkben tartani 
fzokott  Eőjtőkét, fzent,  fzükséges,  és idveíTéges kerefz-
tényi cselekedetnek, a' bűn által büntetésre; a böjt, és 
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penitentzia tartás íltal pedíg, a' bírnnek érdemlett csapaft 
áldásra fordítani  fzofcott  Iftea  elótfc,  arról csekélly irasa-
mat még moft  efztendeje,  Atyai bölcs cenfur&ja  alá bé ad-
tam volt, ugy moftis,  annak, h^fcíltonak  talállja, világ 
eleiben való adására kónyórgéfíel^Fem  Excelentiádtol, a 
ki vagyok, 's holtig lenni igyekezem. 

. t " • 

Excellentziádnik 

Alázatos óreg fzolgája 
M. Madaraíi Medve Mihálly 
ez előtt Fiscalis Procurátor, 

rs azután V. Direőtor, moft  pedig 
Actualis TabulaeRegise AíTcíTor. 



A9 BOJTROL 
E L S Ó R É S Z . 

Mi  légyen  a' Bójt  ? 

I. 

y 
» 

ível a' fzokott  módnak rendie fzerént,  a dol-
goknak le-iráfát  kell kezdeni, ezt mindenek 
előtt illik meg-állitanunk : hogy minden Bój-

tőlés az Embernek némű némü meg tartoztáfa  ugyan; 
de nem minden meg-tartoztatáft  lehet Böjtnek moadani, 
és állítni* 

A II. 



Mert magáról Kriílus Urunkról és minden erköltsökben 
tellyes Meílerűnkről mondja az írás: hogy negy-

ven napokig böjtölt légyen, midőn azonban egéfz  har-
mintz három Efztendókig,  mellyekben »z Emberekkel tár-
folkodott,  a' Mértékletelféget  nem kúlómben, mint a' több 
Jóságos - tfelekedeteket  egyről egygyig fokkal  inkább, mint 
más akárki  gyakorlottá. De Kriílus Urunknak egyebkep-
pen fem  tagadhatjuk gyakor Böjtőléseitj Mellyre a Faii-
feufok'fem  kérdették : Te miért nem böjtölfz  ? hanem: 
A' tc Tanityányid miért nem böjtölnek ? 

Ü L 

A Bőit tehát az Embernek egy oliy fzoroáTabb  el-tartoz-
tatáfa,  mellyel minden étkeket, avagy leg alább némelly 

jobb falatjait  magától el vonnya és a' awlly fzerént  egy-
fzer  tudni-illik, úgymint fzokott  ebéd ideje után teltét 
táplálja* 

IV. 

zen Bójtölésnek módja, ha fzorgalmatofon  meg-vifgát-
' juk az iílen fzava,  és a régi Szent Atyák Példáival, 

cs mindenik Teftamentom  bclts mondáfaival  fzépen  meg-
e g y e z . 

E 

v. 

Minden étkektói el-tartoztatta magát áma jeles Eíler, és 
azoktol való el-tartoztatáíat máfoknak-is  meg-paran-

tfolta:  Nem efztek,  úgymond , fe  ném ifztok,  három 
nap, és három éjjel, és én a' Szolgálóimmal hafoulókép-
pett böjtölni fogok. 



Némelly kedvefebb  étkektói tartoztatta magát Danielís 
meg Iffju-korában,  miveí maga mondja : Az idóben 

«n Dániel kefergek  vala három heteknek napjaiban aera 
ettem kívánatos kenyeret, és a hus, és bor bé-nem-ment 
az én Szájamba, de kenettel fem  kenettettem-meg, a* mig-
ien három hétnek napjai bé-nem-telnánek. 

vir. 

T &k egyfzer,  és Eftvélt  idóben ettek az Izraeliták, a* 
kikról mondatik: Israelnek minden Fiai az Iílen há-

zába jöttek, és ülvén firnak  vala az Ur elótt, és böjtöl-
tek azon a napon eftvélig.  Dávid fe  tartotta másképen 
a Böjtöt Tárfaival  együtt. 

VIII. 

A zokrol-is bizonyítja az írás, hogy femmit  fe  ettenek 
* * volna, kiknek Szent Pál a'Hajóban mondja: Tizen ne-
gyedik napja ma, hogy éh gyomorral várakozván túr-
tök femmit  nem fclván.. 

' jobb ételektől való meg-tartoztatáfl  jovafolja  - vala 
ugyan azou Szent Pál : Jó, úgymond, huíl nem 

1 T r <l ia A / _ . . . 

A . . 
enni, fe  nem innya. Melly válafztás  "hogy leginkább il-
lik a' Bójtőleihez abban kétség, nintíen j akar az Őfitse  bo-
tránkoztatáfa  el-távoztatáfáért,  akár a Teílnek fanyargatta-
táfáért  tíitséri az Apoílol , áztat ugyan némelly az idő 
kőzoen való ételtől ítéli lenni. Szent Ambrus pedig így 
magyarázna : az az egynek közben vetett napokban tet-
t2ik böjtölni j mert vágynak némellyek a' kik Szeredán 
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magoknak a' hús ételtől bójtót fzabtak,  vágynák a' kik 
Szombaton, máíök megint a kik Hufvéttól  Pünkösdig. 

X. 

Eftve  vatsoráltak tsak kenyérrel és hallal , a kikről 
Szent Máté : Midőn eftve  lett volna, úgymond, hoz-

zája járultak az ó Tanítványai mondván: Pufztin  mara-
, dott a helly, és egy Ora már el-follyt,  botsásd-el a Se-
reget, hogy a Kaftelyba  menvén, végyenek eledelt ma-
goknak. Más hellyen pedig: Nem akarom éhen el-botsa-
tani, hogy el-ne-áljanak az útban. 

XI. / ' - " . 

De a' Szent Atyák-is ezen minnyájon meg-egygyezneki 
mert hogy az első Kerefztények  Alexandriában bo)-

tőltenek, tsak egyfzer  napjában vatsora-tájban tfekély  ele-
dellel enyhítvén magokat, maga Philo-is irja az magános 
életről irt Könyvében. 

XII. 

A» Iaudiceai Gyülekezet parantsolja, hogy az egéfz 
Nagy Bójtót ki-böjtöljük , és pedig a' fzorofs  bőy 

töléshez illendő étkekkel az az : Szárazabbakkal  a Görög 
mondás fzerént.  E z f ő k é p p e n meg-egygyez az Evangéliumnak 
azon Tanitáfával,  hogy az ördögnek nints nyugodalma a 

. Száraz és kopár hellyeken, és Szent Jób bizonyitáfával-is, 
" hogy ö a' nedves hellyeken lakozik. 

XIII. 

' A 9 Böjtölök ebédlő idejét Kilencz órára az az : a* Déla-
l \ tánni három Órára intézik Athanafms  a tifzta  élet-
ről, és Epiphanius a' MeíTalianufok  ellen fzolván. 



Arany. Szájú Szent János bizonyítja a' Böjtról mondott 
Eefzédiében  ; hogy tfak  egyfzer  efznek  a Böjtősők, 

és Dániel Példája fzerént  a Bor és Hus eledeltől magokat, 
el-tartoztatiák. Szent Agofton  pedig a Kerefztényi  Anya-
fzentegyház  erkőltfeiről  való Könyvében , leg-bé-vettebb 
S2okáfnak  mondjavaz Anyafzentegyházban  azt} hogy a Böj-
tölök tfak  egyfzer  napjában, és pedig eftve  felé  egyenek. 

XV. 

Mep egygyez ezekkel Szent Bafilius 

a Böjtről irt elfó 
Befzédében  bizonyítván : hogy a kik böjtölnek, vagy 

éppen egyfzer  Napjában, vagy egyfzer  fe-egyenek.  • 

M Á S O D I K RESZ. 
A Böjtnek  kúlőmb-kúlőmb-féle  nemeiről 

I. 

Hogy fokféle  légyen a' Bőjtőlés mutatja ezen régi Vcr-

letske: 
Sok a' Böjt: Virtnfnak  jó czélja 's a vége 
A' Betegnek  Böjtöt fzab  rófz  egélTcge. 
Szegénynek  's Fcj'vénynek  Böjtje a' fzűkfége. 
A' Majom  7 Torkosnak  telhetetlenfege. 

Ebben foglalták  a mi Eleink a Böjtnek hat fontosabb 
Okait tudni-illik: a* Joságos-tí elekedetben, Eetegségben, 
Szegény légben, fösvénységben,  TorkoíTágban, és kép mu-
tatásban. 



Mert Betegek néha a' nyavalyáért,  néha az egéílcg 
vifzfza-nyeréfccrt  az Orvofok  tanátfábol  böjtölnek. 

Böjtölnek a fzegények  is, de kételenfegböl  a' Szegéayfég 
miatt. Böjtölnek hafonlóképpen  a Föfvények-is,  a 'kik, 
hogy a Költéstől oiiák magokat, el vonnyák fzájoktól. 
Ellenben pedig bizonyítja Origenes Moyfes  harmadik kóny-
vérúl irt Tizedik Befzédében,  egy bizonyos Könyvetské-
ben azon A poftolok  mondáfát:  Roldog  a ki azért-is  böj-
töl,  bogy » fregényt  táplá'ja.  Ennek Bójtyc igen kelleme 
tes az Ifimnél* 

II?. 

Ugy tettzik hogy méltóbb tfudálkozásra  a' mit a' torkos, 
ésdobzodokrol mondanak : hogy néha néha böjtölnek; 

de azt olly fzokásból  tfelekfzik,  hogy e ízerént annál több, 
és nagyobb gyónyórűféggel  tőltózhefsenek,  mert a' mint 
Origenes mondja: Elmés a' torkolLíg: cs a köz mondás 
ízerént: Leg jóbb Szakáts az éhfeg. 

IV. 

A> Kép mutatok álnok efzeskedéfét,  kik a' Szent/égnek 
ízi ne alatt tettetik magokat,, és az Kózfégtól  ditsére-' 

tet vadáfznak}  az Evangéliumban fzerelmes  Idvezitőnk fel. 
jegyezte, cs egvfzerfmind  értéfunkre  adta j mellyik légyen 
a' józan, és a Joságos tselekedeteknek gyakorláfából  fzár-
mozott erkólts? A' mellyról más alkalmatoílaggal boueb-
ben ízollunk, 

V, 

A5 Példás ertelmú Bóft  nem egyéb, hanem a' vétkek-
tói böjtölni,. mellyet a'Kerefztényi  bójtőléirel egyben 

kap-



kaptfolni  mindenkor fzúkfég.  Erről igy fcoll  Ifaias:  Imé ir, 
a' Pór és Patvarra böjtöltök. &c. 

VI. 

Ezenkívül közönfégefen  fok  féle  a Böjt: Más a* Termé-
fzet  Böjtje : más az Anyafzentegyházc.  A' Terméfzeté 

ugyan az: hogy femmivel  ne élly: az Anyafzentegyházc 
pedig az: hogy az Anyafzentegyház  Törvénye fzerént 
böjtölj. 

VII. 

Vagyon más Philofophufok  Bójtje-is, mellyaek tfak  az 

a tzéija, hogy a' Teméfzetnek  vifgáláfára  alkalmato-
fobbakká  teheflek  magokat. így böjtölt Pythagorás, és 
Anacharfis  Philoíophus. 

VIII. 

Vadnak tfudákkal  tellyes Bójtjei-is némelly Szent Atyák-
nak, mellyekben mint a Szenteknek tökélleteíTége, 

mint az Ifteni  hatalom ki-tettzik, ámbár némellyek ezt, 
fót  az Anyafzentegyháznak  több tfudáit-is.  Mefének  állítják. 

IX. 

Vagyon Pogányoknak , Sidoknak , Mahumetánufok-
nak, és némelly régi Eretnekeknek-is Böjtje. Vagyon 

a* Kerefztcnyeknek-is. 

X. 

Ezen-kivül vagyon az Órómnek Böjtje, mint Szent Pál-
nak az A poftolok  Tfclekedetében,  midőn az Itteni" 

dolgok vetélkedéfében  cl-merűl, efzében  nem jutott az étel 



s «$> ! &  ! • 
A- Szomorufágnak-is  vagyon Böjtje, mellyel fanyargatja 
Teííct, cs Szolgálat alá veti. 

XI. 

Vagyon még más kőzönféges  Böjt, van kúlónös-is: e' 
fzabados,  amaz a Parantfolat  fzerént  köteles: Van 

más mindennapi is, melly fzerént  az ebéd idejét meg-nem-
elózzűk: Vagyon rrinden héten, elő forduló  Böjt, úgy-
mint: Pénteken és Szombaton az hus eledeltől való ma-
gát meg tartoztatáfa.  A' melly majd minden holnapban 
elé-fordul  , úgymint a Szentek Innepei előtt tartandó böj-
tök : az harmadik holnapokban elé-járo az az : Kántor 
Böjtökj Efztendönként  járó, vagy-is a' Nagy Böjt. 

XII. 

T Tégtére vagyon a* Terméfzet  Törvénnyé idejére fzabott 
V Bőjt-is, a' millyen volt a Mofefé,  a Tiz Parantfo-

latnak el nyeréféért  j vagyon az irott Tőrvény idejere-is, 
mint az Helias Prophetáé: Van Evangyeliomi,, mint Kri~ 
ftus  Urunké volt. 

H A R M A D I K  RÉSZ. 
Hogy  foha  fem  volt  fzabad  ay Híveknek  minden 

meg válafztás  nélkül  valá  étkekkel  élni. 

Látók, hogy az eledelek meg-válafztáfa  a Böjtnek mód-
jához tartozik, a' melly olly igaz, hogy a' Kerefz-

tény Anyafzenteg);  házban ,, még világ kezdetctól fogva 
mind 



mind eddig mindenkor fzokásban  volt bizonyos válafztáfa 
az étkeknek , és nem volt fzabad  foha  az Hiveknek kü-
lőmbfég  nélkül mindenfele  eledellel élni. 

II. 

Nem azért ugyan, hogy egy, vagy más eledel tifztáta-
lan volna, mivel minden teremtett állat jó, mellyet 

az Iften  alkotott érettünk, a maga nevének ditséretére, 
hanem az időre, és más okokra való nézve tiltott meg az 
Ur Iften,  és az ő Anyafzentegyháza.  némelly eledeleket. 

. - I1L 

Igy az Ur Iften  a' mi elío Atyáinknak  eledelt rendelt 
a' füvek,  és főidnek  gyűmóltliiból: Imé néktek ad-

tam, úgymond,, minden füveket,  mellyek a' föld  Szinén 
magot teremnek, és; minden féle:  fákat,  mellyek Gyümól-
tséinek magokbau? vagyon, faját:  Nemeknek magva, hogy 
légyenek a ti. eledeletekre;. 

IV.. 

I ?s igy fok  eíztendók telének el5. tudni-illik az egéfz 
J  viz őzőn előtt való idő ,, mellben az Emberi nemzet 

íe a' hus é t e l t f e  a' bor italt nem efmérte.. 

v;. 

Mig végtére a' viz. őzön után Noé fel  találá a' Bort, és az 
Ur. lften-is  az Embereknek meg.engedé a* hus ételt; 

VI. 

De még mindenféle  gyümóltsnek étele fe  engedtetett 
meg elíö Atyáinknak}  hanem az ó engedelmclTégek-

B 3 nek 



nek meg probáláfára  meg volt parantsolva: Paraditsomnak 
minden Fájáról egyél, de a jó és rofz  tudománynak fá-
járól ne-egyéli mert akár-melly nap évendefz  arról ha-
iállai halfz  meg. 

vn. 
p z e n Parantsolatöt minekutánna meg-fzegték  volna Elfó 
A-4 Atyáink,  történt, hogy, ámbár a' mi bé megyeo a* 
bzajon meg nem-fertózteti  az Embert, mind azonáltal az 
engedetlenfég,  melly a Szivból Szármozott , nem tfak 
nagy vétekbe ejtette Elfó  Atvainkat,  hanem az e-
géfz  Emberi Nemzetet-is egytzersmind eredendő bűnbe 
keverte. 

VIII. 
_ - — — »w 

T \ e viz faön  után fem  engedtetett az Állatoknak hufa 
k J eledelül, hogy valami ne maradott volna tilalomban j 

.mert azt mondja az írás: minden a mi mozog, cs él, a' 
ti eledeletekre lélzen: mindent, mint a'zöldellő, veteményt, 
ugy adtam néktek, ki vévén azt, hogy a Huft  vérével 
e g y ü t t meg-ne-egyétek. 

IX. 

E s pedig ezen Törvény meg-maradott a Mofes  Törvé-
nyének idejéig, a melly noha a' füvek  közül egygyet 

fe  tiltott-meg, minthogy fzent  Pál is a Romaiokhoz: A* 
ki pedig beteg, úgymond, egyék zóldféget}  mind azon-
által fok  állatok hufinak  ételét tiltotta, fok  vétkeknek Pcl-
dázatjára, mellyektól tellyelféggel  ónunk keli magunkat. 

X. 

Mófesnek  ezen Törvénnyé olly fzoroíTan,  és ditseretre 
méltóképpen tartatott, hogy a Macchabaeufokat  a' 

Szent 



Szent Mártyrok kózótt tifzteli  Kriftus  Urunk Anyafzent-
egyháza, és ugyan azokat az egéfz  Ó-Teftamentom  Szent-
jei Laiftromábol  Szent Bernárd bizonyitáfa  ízerént neve 
zetefen  Tífzteletre  ki-válafztotta  azon ókból: hogy inkább 
fzörnyű  kinokat, és halált akartak Szenvedni, mintfem 
a fertés  huft  a' Tórvény tilalma ellen meg koílolni. 

xr. 
O ó t Jdvezitőnkról fem  olvafsuk  fohult,  hogy a Mofes 
O Törvényével ellenkező eledellel élt volna} tudni illik 
a' ki nem jött vali a' Törvénynek fel-fzabaditáfára,  ha-
nem bé-tellyefitéfére,  és midőn Urunknak, vagy Tanítvá-
nyainak valami eledeléről emlékezik az Evangeliom, foha 
fem  emleget egyebet Kenyérnél, halacskáknál, lépes méz-
nél, bu?a fejnél,  a huft  pedig fohult  fem  nevezi, noha, 
hogy attól- mindenkor magát megtartoztatta légyen, alig 
tehet vélhetni. Ki véfzern  az utólíó Vatsorát, a mellyen 
tudjuk hogy Kriftus  Urunk Tanitvánnyival együtt a' 
Hufvéti  Bárányt nem annyira a' meg-elégedéfnek  kedvéért, 
mint titko* értelemre való nézve ette. 

X H 

M ert hogy -Tanítványainak egykor mondotta r Azon 
Házban maradjatok évén, és iván a' mi azoknál va-

gvon, akkor mondotta, mikor ökec 'Sido Orfzágban  pré-
dikállani küldötte, a melly 'Sido Orfzágban  mód nélkül, 
cs tsak nem inkább babonáfan  , mint tókélletefen  az ét-
keknek ki válafztáft  fzokásban  volt, még is azonban ke-
menyen tiltya vala, hogv Semmi időben a' Pogányok út-
jába, avagy Samaritánufok,  az az Eretnekek Vároffába  bé 
ne térnének, a' kikhez ha bé kellett volna meaniek, egy 
átaljábin meg tiltotta volna,, hogy a' Bálványok .eleiben 

lakni 



rakni fzokott  étkeket meg-ne-koftolnák;  minthogy annak 
utánná az Apoftolok  eztet nyilván meg tiltották vala. 

XIII. 

Ezen kivúl az Ó - Teftamentomban  a Recháb és Nazane-
nj Fiai; az Uj Teftamentumban,  és Anyafzentegyház 

-Történetjeiben Kerefzteló  Szent János , és Szent Jakab 
Kriftus  Urunknak Attyafia  a* többi között arról is ditsér-

• tetnek, hogy Bort, és Sert nem innának. 

XIV. 

Méljre nezve Szent Péter az Apoftolok  tselekedetjeiben 
Megváltónk Menyben menetele után, midőn egy 

példázó Leplövel , mellyen minden tsufzó  máfzó  állatok, 
és égi Madarak le-irva valának, meg intetnék, hogv min-
den Nemzetet a' Kerefztség  Kegyelmével  élni engedne, tit-
kos értelmét mindazonáltal elfő  tekintettel fel  nem érvén, 
mondja vala : Távul légyen töllem Uram } mert íoha fem 
ettem minden kózönféges  és tifztátalanból}  mert azt véli 
vala, hogy a minden allatoknak meg ételére hivattatnék a' 
Törvény ellen. 

XV. 

M inekutánna pedig az Apoftolok  meg-értették volna, 
hogy minden Nemzeteket az Iften  Kegyelméhez é-

defdeden  kellene hivni, mindazonáltal az után-is az étkek-
ben bizzonyos válaíztáft  rendeltek ezen fzokkal:  Tettzett 

.a Szent Léleknek és nékünk, hogy főbbel  ne terheltette-
tek, hanem ezen fzúkfégeffel  J hmgy tartoztattátok maga-
tokat a Bálványoknak áldozatul bé-mutatottaktól, és a' Vér-
től, és meg-fójtottól  &c. a' melly Rendeléft  ma-is tart a' 
Górőg Ekkléíia. 



Noha nem volt az Apoftolok  fzándcka,  hogy mind étig 
tartoztatnák magokat ezen étkektói a' Kerefztények 

hanem hogy állandó békeíTég, és jó egygyeffég  lenne a* 
Sidokból, és más Pogányokból lett Kerefztények  kőzótt, 
miglen a" Synagoga betsűletefen  el-teinettetnék. 

XVII. 

Tartatik az Apoftoloktol  hagyott más rend-is az Napke-
leti Szentegyházban mind eddig} melly fzerént  a' Böj-

ti napokban igy pirantsoltatik a' Bojt: Ezen ft  apókban 
ne igyatok  Bort,  Je  huft  ne egyetek,  fxáraz  Kenyérrel,  Jó-
val ér  Zoldféggel  élvén,  ér  viz irattal,  mert fzomorufagmk 
ér  nem lnnepnek  napjai. Ezen Rendelés fzavaival  él Sz. Epi-
phanius Arius régi Eretnek ellen, a ki az Apoftoloknak 
az ctkek meg-válafztáfáról  hagyott ebéli Rendeléfct  tagad-
ja vala, 

XVIII. v; 

Jóllehet az Apoftolok  Tanitvánnyai kózótt-is, világos pél-
da Tima, a ki el annyéra tartoztatta magát a Bor ital-

tol , hogy fzúkféges  volna fzent  Páltól meg-intetni e kép-
pen: Ke igyál még vizet, hanem élly kevés Borral a', 
gyomrodért, és gyakor betegeskedésedért. Mintha azon ke-
vés Bort fem  engedte-volna-meg, ha a' Tanitvány az Anya-
szentegyháznak olly fzűkséges  lévén, gyakron nem bete-
geskedett volna. 

XIX. 
Tkyiellyre nézve Theodoretus az Ifteni  Törvényekről irt 
1V1 Kóoyvének  a' végén fel  jegyezte: Á' Bor, és Huftol 
nem kűlómben, raint az Eretnekek, böjtöl az Anyafzent-

C egy-



egyház. Nicephorus pedig írja: Hogy midőn Juftinianus 
Tfáfzár  az Elelég fzúkfége  miatt a Nagy Böjtnek máfodik 
hetén parantsolw volna Konftintzinápolyban  , hogy Huft' 
vágnának, fenki  fe  találtatott olly fok  népe kózzul, a ki 
venni akart volna„ és ez a Nap keleti Szentegyházról lé-
gyen mondva. 

N E G Y E D I K  RÉSZ. 

A Romai Anyjfientegyháznak  az étkek!  meg-válafz-
. tájáról  fzabott.. 

:j RENDELÉSE  L 
• • • \ . . - v 

J. 

A* Nap-Enyéfzetí,  és Díák Anyaízentegyházban pedig 
Sz. Sz. Péter és Pál Apoftolok  rendelték; hogy a' 

Böjtölök tartoztatnák-el magokat a hus ételtől és vigatla-
goktol, a' mint Telefphorus  leg-régibb. Martyr, és Pápa 
meg-irta,, kétség kivül valamint az Apoftoloktól  látta valaj 
mert magi Hierufalemi  Sophronius-is iSz. Sz. Péter és Pál 
ApoftoLok"  Bajviváfai,,  és utozaíáiroL irt Befzédjében  bizo-
nyítja í hogy ezen Apoftolok  rendelték volna, az Anyafzent-
egyházi Törvényeket.. 

II. 

% iteHyhez-képeft  Irenaeus Mártyr,. és Lugdoni Pűfpők,  ki-
XVI is, tíak hamar az Apoftolok  után vala életben, abból 

• irja állani a Valentinianuíbknak Eretnekségét, hogy min-
denkor izabadoa meg-ették a' huft. 



Aj Frantzia Orfzági  Mártyrok-is midőn a' Bálványozó*-
tói vádoltatnának arról, mintha Ember huffal  élnének 

azt felelték  i a mint az írás bizonyítja: Hogy élnénk, úgy-
mond, Ember huffal,  a kik még más állatoknak hufát  fe 
ízoktuk meg-koftolni  ? 

IV. 

De mellyek legyenek azon fennebb  említett vigaíTágok, 
gyönyörűségek, mellyektól, mint a huj eledeltől Te-

lteknek fanyargattatálára  nézve cl-tartották magokat a Nap-
Enyéfzeti  Kerefztények  ? Telefphorus  meg nem magyarázta, 
úgymint nyilvános dolgot, mellyet mindazáltal a' Szent 
Ágofton  és Hieronymus iráfaibol,  kik majd ezer három 
ízáz Efztcndókkel  ennek előtte éltenek, meg érthetjük. 

V, - - ; 

Es elfóben-is  Agoílonnál igy vagyon a* Katholikufok 
eledeleinek meg-válaíztáfárol,  a Manichaeufok  ellen va-

ló vételkedéfeiben  : fokán  huft  fem  elznek, még fem  vélik 
azért áztat babonáfok  módjára tifztátalannak  $ arra nézve a" 
kik egéfféges  korokban mértékük, ha az egéffig  ugy hozza 
magával, miat betegek minden rebegés nélkül meg efziki 
fokán  bort nem ifznak,-  de még fem  állítják abból, hogy 
az őket meg-fertőztetó  légyen} mert tellyelTéggel minden 
betegeskedőknek, és azoknak-is a* kik a nélkül meg-nem 
gyógyulhatnak, betsűlettel, és mértékletelen adatik. 

VT. 

Hieronymu* pedig ezt írja Paulinus NolánusTűspőkrek 
Tfekélly  és eftvéli  eledeled aljon zóldfég'  és gyűmőltsbél 

ollykor-ollykor a halatskákat a leg-nagyobb mulatfágo^ 
C % % t a r t s d 



tartsad, ugyan ezekre oktatja a' Szent Doktor Laetának 
Leánya neveléféröl  irván. 

vir. 

De mind ezeknél-is az Eledeleknek nyilvánoíabb meg-
válafztáfát  lehet találni Szent Gergellynél, a' ki Sz. Sz. 

Agofton,  és Hieronymus után élt, és igy irt az Anglufok 
Apoftolának  Agoftonnak  : Iliik  pedig,  hogy mi a' kik ezen 
Napokban  a' hus eledeltől  tartoztatjuk  magunkat,  mind  azok-
tól-is  böjtöljünk  , mellyek  a' Terméfzetet  fel  ébrejztik,  és  neve-
lik  a Tejlnek  eredetét}  a Téjtől  tudni-illik,  Sajttól  és  Tojás-
tól.  Mindazáltal  a' "halak  eledele  ugy engedtetik-meg  a' Ke• 
refzténrneky  hogy az néki  betegségében  való enyhülésére,  nem 
pedig  bujaságra geriej'ztője  légyen.  A' Bor italra  is ollyan 
Jxabadfágunk  vagyon, hogy a réjzegséget  tellyefféggel  k-erüU 
jük, kűlőmben  tsak a'" léfzen  hátra,  hogy mindeneket,  a' wig 
Tejlünknek  tettztnek,  bajonlóképpen  tfelckedjünk. 

F. Ó T Ó D I K RÉSZ. 
A4f  a* Bojt  az Ijlennek  Törvénnyé  fzerént. 

i. 

M inden erkóltfre  rrézó Jóságos tfelekedetek  Törvénye, 
törvény fzerént  a' Terméfzet  Tórvényjchez tartozik. 

A' Terméfzet  Törvénye pedig nem egyéb, hanem a Ter-
méfzetet  alkató Iftentól  fzívűnkben  az okofság  által iro t 
Törvényj mivel pedig az Erkóltfre  nézó Jóságos Tfelek  • 
detek között a' Mértékletefség  nem utolsó} következik az-
is, hogy a Mértékletefség  terméfzet  - fzerént  - való, és kö-
vetkezendő-képpeo az Iften  Törvénye. 

- II. 



A" Terméfzet  Tőrvénye nem tfak  a' Mértekletefséget  pa-
rantfolja,  hanem ollykor - ollykor a' Böjtót-is jovafolja, 

a melly a Mértekletefségnek  leg-főbb  gyakorláfaj 

BI. .; í4 f  f 
Innen vagyon, hogy a'Nini viták egyedül a' Terméfzet-

tól meg-világofittatván,  hogy az Iftennek  haragját, és 
a' Város le törlését el-forditanák:  Mellyet Jónás Proférá-
nak Prédikállásából már-már közelgetni értettek vala, Bőj-, 
töt hirdettek, i s fzör  sákbaa 's hammuval tartottak Pse* 
nitentziát. 

IV. 

Ha ki ezen különös Böjtről való Iften  Parantfolatját  a' 
Szent Iráffal  kiványja meg-bizonyitani, nem kevés bi-

zonyító okokra talál* 

V. 

Imé Joel Próféta  által kiáltja az Iften  : Tér/etek  hozzám egéfz 
/zivetekból  bójtóléjfel,  és  Sirájfal,  és  jaj gutául,  és  megint: 

Trombitával  barjogjatok  Sionban,  Szenteljétek  a'  Bojtot. 
VI. 

Ezen Parantfolatot  fzorgalmatofon  bé töltötte a' Synagogs, 
i mert bójtői^yala miod annyiízor , mikor valami fontosb 

dolgot akar-vala az Iftentól  meg-nyerni, ugy mint Judith, 
ci Efther  Afzfzony  idejében-

vir. 

De Achab-ís BöjtöléfTel  enyhítette az Iftennek  haragjár, 
mert fzolla  az Ur Helias Thesbrtefnek  mondván: Nem 



de láttadc Áchibnak alázatofságat  én elóttem ? mivel tehát 
meg aláztatott előttem, nem botsátok rofzfzat  ő réája az ő 
Napjáiban. Áchábnak pedig alázatofsága  igy rajzoltatik-le: 
Mikoron meg-értctte volna tehát Acháb ezen Befzédeket, 
meg-vágá kőntöfeit,  és fzör  'síkatvéve teftére,  és bőjtőle, 
é$ 'sákban alufzik-vala,  és le-tsüggedett fővel  jár-vala. 

via 
Saul-is meg parantfolá  Királyok első Könyvében , hogy a5 

Táborban fenki  femmit  ne-koftoljon;  a' melly Parantfo-
latot midőn tudatlanságból koftolt  mézzel Jonathás az ő Fia 
meg-fzegett-volna,  az Iften  nem akara a' kegyelem kérő 
hellyről feleletet  adni, eléggé mutatván ez2el, melly ke-
mény Büntetője légyen a' ki-adott Parantfolatoknak  meg-* 
ízegói ellen* 

IX* 

Meg gyengültek , ugy mond "Dávid, térdeim a' TSójtőlés-
töl, és az én teftem  fzine  eWáltozott az olajtól. És 

más hellyen: Meg-aláztam-vala a' Bójtőlésben az én Lelke-
met, és az én Imádságom kebelemben. 

X . 
"VTyilván ki-tettzik az Evángeliumbol, hogy a Farifeufok 
i v ízokott Böjtöket tartottak a Szent János Tanítványai-
ral, mellyékkel íanyargatták Tefteket. 

XI. 

Mivel pedig femmit  tókélletefségre  nem vitt a Törvény 
a' mint az Apoftol  mondgya, tőrtént hogy hibás vólt 

fókáknak  Bójtje abban az időben, kik-is Efaiás  által kérdez-
vén: Miért böjtöltünk, és meg-nem-tekintetted? meg-aláz-
uk a' mi fzivünket,  és nem tudtad ? felele  az Ur: Imé a ti 
Söjtóléftek  napjaiban a' ti akaratotok találtatik. 

, HATÓ 



H A T O D I K RÉSZ. 

A Bőjtóléfnek  Parant/olatairól;  mellyek  az Evange-
Hornban  találtatnak. 

Meilyre nézve az Ur , a ki a Törvénynek bé-tóltéfére  jött , 
és tellyeíitesére , még az hegyen tött elsó Befzédjében-

is az Evangeliomi'Parantfolatrol  fzollótt:  Ha inkább nem bö-
vólkódik a ti Igazságtok az Irástuduk, és Farifeusokcnál,  be-
nem-mentek Mennyeknek Orízágába}. akkor pedig a Jósa. 
costfelekedeteknekigazságárólfzóllott,ugy  mint: a Bójtröl, 
llamifnáról„  es az. Utca *>atantfolatjaiaak  meg-tartafarol.  s 

Kívánta pedig a* Ur a' Mennyei Ditsóségból ki-rekefztéf-
fel  való, fenyegetés,  alatt „hogy minden ó Tanitvannyai,, 

sót az egéfz  K.ereízténység, nem,tsak böjtölnének, hanem 
Bójtókfstkel  fellyüL  múlnák: az. Ir^tudok, e». Farifeufok 
Böjtjét,. 

ur, 

Tovább hogy kellefsck  a mi Böjtóléfönknek  fellyül  halad-
ni a Fanfeufok  Böjtjét illy kegyefen  magyaraza Meg-

váltónk mondván:: M i d ő n böjtöltök, ne: légyetek mint^a 
kép mutatók ízomoruak mert ók el-változtatok Orczaio-
kat hogy Böjtölóknek látafsának  az emberek előtt}, bizony 
mondom nektekhogy el-vették jutalmokat.. ^ Te pedig mi-
dőn böjtőllzkend-meg fejedet,  és a te Orczadatmosd meg, 
hogy az Emberek előtt nc láttaisll bójcölóoek,. hanem' egy 
Atyadnak a ki el-rejtve vagyon, és a' tc Mennyei Atyád a 
ki látja a titkot, meg-jutalmazza néked. ^ 



Ezen BefzcdneJc  ezen fzavait-is:  Szorofs  Kapun mennye-
tek bé: És alább: Melly fzoross  a'kapu, és keskeny az 

út, a melly az életre vezet, és kevefen  vágynák a' kik fel-
találják azt. Arany fzájú  Szent Jáno* a Szentek JBójtjeiról, 
az ételtói való meg-tartoztatáfrol,  és tifztaságról  magyaráz-
za lenni: és leg-ottan következik: Ojjátok magatokat a ha-
mu Prófétáktól,  mint ha a' hamis Prófétáknak  fzokáía  volna, 
hogy el-forditfaaak  a ízorofs  kapuról, és a Böjtnek keskeny 
útjáról. 

Nyilván való fzova  tehát Idvezitönknek, hogy böjtölni 
fzúkséges,  és pedig jó-fzivel,  nem Emberi tekintetből. 

Mikor fzükség  pedig böjtölni, a Szent írásból nem olly bi-
zonyos éppeii, 

VI. 

Meilyre nézve Szent ÁgoftonCafulanushozirtLévelében: 
En, ugy mond, az Evángeliom, és Apoftolok  Leve-

leiből, 
és abból mellyet új Teftamentomnak  neveznek, el-

mémmel által-járván, Parantíolatnak találom a Bójtót; de 
melly időben kellefsék  böjtölni avagy nem, fe  Idvézitónk, 
fe  az Apoftolok  Parantfolatjában  nein találom ki-fzabva.  Ezt 
Szent Agofton. 

VII. 

De noha ez világofon  ki-nem-tettzik az Evangeliomból, 
Szent Agoftonnak  igaz mondáía fzerént,  de onnan mind-

az-altal ki-nem maradott a Szent Doktornak más hellyen 
való tanitáfa-fzerént  j mert Szent Jánufnak  Tanítványai kér-
désben tévén aztj Miért böjtölünk mi, cs a' Farifeuíok  ollyaa 

gyakran 



gyakran, a' te Tanítványaid pedig nembőjtőlnek? felde  Kri-i 
ftus  Urunk: Nemde fzomorkodhatnak-é  a' Vőlegénynek Fiai, 
a meddig velek van a'Vőlegény? el-jönek pedig a napok, 
mikor el-vétetik tőllók a' Vőlegény, és akkor böjtölni fognak. 

VIII. _ 

A' melly igékből érteni lehet, hogy nem tfak  böjtölni 
fzűkséges,  hanem éppen akkor kell böjtölni, mikor el 

vétetett a' Vőlegény. «-

.IX. 

E l vétetett pedig a Vőlegény a kereftt  halála által. Midőn 
j tehát Idvezitőnk kerefzten  lett halálát illjűk, böjtöl-

nűhk kell, úgymint Nagy Böjtön Hufvét  előtt, és minden 
héten Pénteken némú némüképpen fzűkség  böjtölni. 

* X . 

Mert Péntek Nap vala midőn Idvezitőnk Kerefztre  fefzit-
tetett, és a' Szent Kerefzt  által az Apoftoloktól  el-vé-

terett a' Vőlegény, a' melly napon maga Meg-váltonkról ol-
vaffuk  , hogy epe, és etzetnél egyebet nem koftolt,  de a' 
Szent Apoftolok  mint a' Páfztor  nélkül maradott Juhok fzo-
morkodván; és el-fzéllyedvén  magok-is böjtöltek. 

XI. 

De kénfzenvedésének  egéfz  hetén-is böjtölt Idvezitőnk, mert 
nappal predikáll-valaa Templomban, éjjel pedig,mivel 

Háza Jerufalemben  nem volna , vifzfzá  mégyen vala Béthá-
niába, és az olaj-fak  hegyén Imádságban tölti-vala az éjtzakát. 

XII. 

Azon Szent Máthé Evangeliftánál  való igéket az Apoftolok 
igy magyarázták: Nagy Pénteket, ugy mond, és Szom-

batot egéfzen  böjtöljék ugy, hogy a kiktől lehet, femmit  f< 
D egyenek 



egyenek kakas-fzóig  éj-félkor:  Ha ki kétnapi Bójtót nem tart-
hat, leg-alább Szombatot tartfa-meg;  mert azt mondja egy 
hellyt magáról Idvezitőnk : Midőn el-mégyen tőllők a Vő-
legény, azon napokban böjtölni fognak.  Azon napokban 
vétettetett-el tehát a hamis 'Sidoktól, és fél-fefzittetett,  és 
az Iftentelenhez  hafonlóva  tetetett. És megint a' következen-
dő Czikkelyben : Azért intünk bennetek, hogy böjtöljetek 
ezen napokban, a' mint hogy mű-is böjtöltünk, midőn el-
vétetett tollúnk, egéfz  eílvélig. Eddig az Apoftolok  Ren-
deléseiből. 

XIII. 

Es Szent Agofton  , a ki a' Bójtóléfnek  fzabott  idejéről 
mondta vala, hogy nints emlékezet az Új Teílamentomban, 

mindazáltal fzent  Januariusrol való vallatásában: Bizonyára, 
ugy-mond, a' Nagy Böjtön épül a Böjtöknek Fundamentoma, 
és a Mofes  és Helias Böjtjéről irt régi könyvekben,  és az 
Evangeliomban; mert ugyan annyi napokon böjtölt Idvezi-
tőnk, előnkben akarván adni, hogy az Evangeliom nem kű-
lómbóz a a' Tőrvénytől és a' Prófétáktól.  Ügyan-is a Mo-
fes  neve alatt lévő Tőrvény, Helias Próféta  neve alatt kőit] Tőr-
vénynek tartatik. És alább: Tehát az Esztendőnek mellyik 
réfzeben  volna illendőbb a'Böjtnek meg-tartáfa,  mint Urunk 
kinfzenvedésének  előtte, és annak alkalmatofságával?  Ezt 
Szent Agofton  : mintha mondaná: az Esztendőnek mellyik 
réfzében  volna illendőbb böjtölni, mint legközelebb azon 
idóhez, mellyben el vétetett a Vőlegény? 

XIV, 

De Szent Maximus is, avagy máfok  fzerént  Szent Ambrus : 
a'Szent Iráfnak,  ugy mond3 Példáit hoztuk elé, mel-

lyekból meg-mutatjuk, hogy a' negyven nap nem az Embe-
rektől rendeltetett, hanem az Iftentól  fzeuteltetett,  fe  nem 

íőldi 



földi  gondolatokból vette eredetet, hanem Mennyei Felségtói 
parantfoltatott.  És megint ahbb: Ezek pedig nem annyira a' 
Papoké, mint az Iften  Parantfolatja,  és azért a' ki ezeket 
meg-veti, nem a' Papot veti-meg, hanem Kriftus  Urunkat 
a' ki Papjai által fzóll.  De mivel a' Negyven napról lón em-
lékezet , nó tehát a' Negyven napi Böjtnek eredeté és fzük-
ségéról rövideden foljtaiTuk. 

H E T E D I K RÉSZ. 
A Nagy  Böjtről  (Gtuadragefima.) 

h 

A' Nagy Böjtöt negyven napi Böjtnek nevezzük; mert Mo-
fes  volt az elfö  a' ki ezt nem egyízer böjtölte - ki. És 

pedig leg-elóbfzór-is,  bé-menvén Mofes  a' ködnek közepébe, 
fel-mene  a' hegyre , és ott negyven napokig és negyven ej-
jekig. Megént ugyan azt tfelekedte;  ottan töltött az Úrral 
Mofes  negyven napot, és negyven éjtzakát, nem evett 

-kenyeret, és vizet nem ivutt. 

II. 

V/Jofes  pedig minden eledel, és ital nélkül töltötte, ugy mond«. M«r«i «4. 
i U Rupert, azon napokat, tfak  az egy Ifteni  kegyelemmel 
tápláltatván í a mellyet hafonlóképpen  még ama bójtóló He-
liásról fem  halgatott-el az írás, mivel hogy az nem Emberi 
tehetfégnek  tartatott, hanem Iften  erejéból-való ajándéknak 
állittattottj mert minekutánna ótet máfodfzor-is  illette volna az 
Ur Angyala mondván: Kelly-fel,  és egyél, mihelyt evetfc 
és ivutt vólna, leg-ottan utá-nna veti azt-is: És jár-vala azon 
eledelnek erejével negyven nap, és negyven éjtzaka. 

D % III. 



l 6 V/Telly kettős Példákkal, ugy mond máshellyen ugyanezen 
IVX Rupertus, elég hafznos  gondvifeléfTel  volt az íftenség, 
hogy alkalmatos bizonyitáfa  lenne Kriftus  Emberségének j 
mert ez a Böjti, mellynek olly feles  napjai által femmi  eledel 
nem vétetik, az Emberi Terméfzetet  fellyűl  haladja; és azért 
Eretneki gOnofzság  az, a melly olly hofzfzas  Bőjtőléfről  sá-
ját bolondságának el-paláftolására  rágalmazó ízájjal arra fog, 
és vitatja, hogy azon előbb emiitett Profetának  a nem vólt 
igaz és valóságos jelenéfe,  hanem képzelödé^ból lett Emberi 
látáfa.  Tehát hafznos  gondvifeléílel  vólt felőliünk  az íften-
ség abban, hogy Kriftus  Ujrunk Embersége, két Igazság bi-
zonyito böjtölő Emberekre találna, tudni illik egygyikre a' 
Törvényből, a máfikra  a Próféták  közül: sőt ha fzűkség, 
többet mondunk ; mert nem tfak  két, hanem három bizony-
ságai-is vadnak ezen dologban ezen Iften,  és igaz Embernek 
a' mi Meg-váltonknak j mert az egy Mofes  máfodfzor  böj-
tölt negyven nap, és negyven éjjel; tehát nem tfak  kettő-
nek a' fzájából,  hanem háromnak jó ugyan ezen fzó-is.  Ed-
dig Rupert, 

IV. 
O őjtöltek a Niniviták-is a' Terméfzetnek  meg-világofitásá-

bol, a mint fellyebb  említettük negyven nap, cs negy-
ven éjjel, noha nem olly fanyaruán  mint Mofes  és Heliás, 
meilyre nézve Hieronymus Jonáfról  irván : a' negyven fzám, 
ugy mond, illeti a' Bűnösöket, a" Bójtót és Imádságot a* 
fzór  'sákot, és a'könyv hullatást, és a'könyörgésben való 
álhatatofságot;  mellyre-nézve Mofes-is  negyven nap böjtölt 
a' Sina hegyen, és Heliás Iezabel elől fzaladván,  és azért 
az Iften  haragja rajta lévén, negyven napig böjtölt az írás 
bizonyitáfa  fzerént.  Maga az Ur-is a világnak meg-téritésé-
re küldetett igaz Jónás negyven napot böjtölt, és maga Szent-

séges 

p 



séges Tettének étele elótt, örökségül hagyván a' Bőjtólést, 
azon negyven na£Í fzámból  álló Böjtéi kefzitctte-el  a mi 
Lelkűnket. 

V/ • 

G yakran van emlékezet ezen negyvenből álló titkos 
fzámról,  a' Szent írásban ; és innen Szent Hierony-

mus fczechielröl  fzolván;  A' negyven fzám,  ugy mond, 
mindenkor a' Sanyargatás és Penitentziáé, meilyre nézve 
mind Mofes,  mind Helias, és maga fzerelmes  Idvezitónk-
is negyven-nap és éjjel bójtóltek: az Izrael népe-is negyven 
efztendeig  volt a' Pufztában,  hogy annakutánna Galgala kő-
zótt kőrnyűl metéltetvén az Egyiptomi fzégyen  és gyalá-

"zattól meg-menekednék. A' melly fzám  fzentségére,  ugyan 
ezen fzent  Próféta  Ezékiel a Juda Nemzetségéért negyven 
napokig alutt a jobb oldalán; és négy fzáz  Efztendőkig 
Egyiptumban való fzolgálatja  ki-hirdettetett a Népnek, a 
melly téfzen  negyvenfzer  tizet: a vizózóni elfök-is  negy-
ven napok alatt meritették-el a világot; mert méltó vala, 
hogy a melly világ, négy Elementumai által mellyekböl 
állanak mindenek , azokat kedvelvén és apolgatván , az 
lftent  meg-bántotta vala, cppen azon fzámmal  lenne bűn-
tetéfe* 

VT. 4 

1Ilyen formán  okoskodik fzent  Ambrus Püfpók-is  fzent 
Lukáts Evángeliumárol : A' negyven napi titkos fzá-

mot megvallod, úgymond, mert ugyan annyi napok alatt 
való ki áradáfáról  a' melységnek emlekezel, és éppen an-
nyi Böjtnek lzentelt Napok által érdemlet'te a' Próféta  az 
újra fel-derűit  tifzta  Egek kegyelTégét; annyi napok Böjt-
jével Mofes-is  a' Tőrvénynek el-vételét. Annyi Napok 
alatt hellyheztetvén magokat a' Pufztában  a Szent Atyák, 

D 3 Angya-
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'Angyali Kenyér, és Mennyei Eledelnek kegyelmével táp-
lál tattak, s' addig, mjglen a'titkos fzámnak  idejét bé-nem-
tóltőtték , az ígéret földére  való bé-menetelt meg-nem-ér-
demlették : Urunknak ennyi napokon tett böjtőléfével 
nyittatott-meg az Evangeliomra való bé - menetelünk - is. 
Meilyre nézve ha ki az Evangéliom ditfóségét,  és a fel-
támadásnak gyűmóltsét el-nyerni kivánnja, a' titkos Böjt-
nek megfzegóje  ne légyen; a mellyet mind Mofes  Tör-
vényében, mind Kriftus  Urunk mindenik Teftamentomá-
nak erejével, az erköltsnek hivséges bajvivására elónkbe tett. 

V I I . 

Caílianus-is régi bólts író azt mondja : Azon időnek 
mellyben napjainknak Elztendönként való- Dézmáját 

adjuk az Ur Iftennek;  negyven napi Böjt a neve, a' 
melly talám azért-is láttatik ezen névvel neveztetni, hogy 
Mofes',  vagy Heliás', vagy maga Urunknak Kriftus  JE-
SUSNAK negyven napi Böjtjét bizonyitja az írás; a melly 
fzámnak  Szentségéhez azon negyven Ef?tendók-is,  mellyek -
ben az Izrael népe a' Pufztában  mulatott, tudni-illik, a 
negyven Lak hellyek, mellyekén annak titkos áltál-mene-
tele rajzoltatik, nem hellytelenűl alkalmaztatnak. 

VIII. 

E» Felett az Anya fzentegyház  nyilván énekli, midőn 
erről igy emlékezik. 

A' titkos fzokás  tanítja 
Hogy böjtöljünk azt állítja. 
Egéfz  negyven napok alatt. 
A' mint tudjuk, s' réánk maradt 
Ezt a' Törvény s' a' Profeták 
Régen ellőnek álliták 

az-



Azután Világ fzerzöje 
Kriítus lón meg-fzentelője„ 

XI. 

De azon Tfudát-is,  mellyet tett-vala az Iften  Mofes  és • 
Heliáflal  „ hogy negyven Nap minden étel nélkül böjtöl-

nének, az Uj-Teftamentomban  lévó Szent Atyákkal-is  közlőt. ' 
te; mert Theodoretus azon Könyvében,  mellyet Philothéus 
név alatt ki adott, Sz. Simeon Iften  Emberének élete lc-irá-
fában  irja: hogy ez, Mofesj  és Heliásnak Példájok fzerént 
ugy böjtölt negyven napok alatt., hogy azok után az Oltá-
ri Szentséget vévén magihoz, annak utánna-is Salátát, és 
effélét  alig vett bé eledelül. Ugyan ezt, hogy hárorrrfzor 
gyakorolták légyen Murána és Cyra nevezetű Szent Afz-
fzonyok,  ezek életében befzélli  fellyebb  emiitett Theodo-
retus. De hagyván azokat mellyek Tfudákkal  mentenek 
véghez, millyen vólt az elfö  Kerefztények  fzokott  Nagy 
Böjtjének meg tartáfa  ? láttuk. 

NYOLTZADIK  RÉSZ. 
A Nagy  Böjtnek  kúlömbféle  ke'ppen való meg-

tartójáról 
I. 

Az A nnyafzentegyháznak  még kezdetétói fogva  kűlómb-
fcle  keppen tartatott a' Nagy Böjt a' Keresztényektől, 

a' mint tudni illik vette és taníttatott.vala minden Nemzet 
a Szent Evángeliomnak elíö hirdetőitől, és » mint ezek kó-
zul mindenik tudosb, vagy tudatlanabb vala az Apoftolok 
Hagyomáfaiban. 



a Ezen kúlőmbféle  képpen való Szokáíl Tifztelendő  Bédá-
nak az Egyházi Rendek kőteleffégeiről  irt Könyvéből 

ki jegyezzük, mivel ezen Ember az Egyházi dolgokban 
igen tudós, és vigyázó vala. 

KILENTZEDIK RÉSZ. 
A Hetven  NapokroL  ( Septuagefima) 

Némellyek tehát a' Böjtöt Húsvét élött Hetven napok-
kal kezdették. Hlyen vólt a' Lengyelek Szokáfa  a 

mint Crommerus irja a Lengyelekről irt Hiftoriájában: 
és méltán; mert már akkor kezdi az Anyafzentegyház  fzo-
moru Énekjeit, és el-hagyván amaz örvendetes Alleluját a 
Penitentziának Siralmaival kezd zengedezni. 

II. 
""Víeveztetett pedig Hetven Napoknak;, mert ugyan annyi 

Napok fzámláltatnak  Húsvét után való Hétig, addig 
tudni-illik, mikor a'Kerefztényfégre  tért,.és a' Szent Ke-
refztségbcn  fel-vett  fejér  ruhájokat le-tenni fzokáfok  vala az 
»j megtéróknek. 

# 

III. 

Mindazonáltal ha ki az hétben minden Vafárnap  é§ Pén-
teken Melchiásnak régi fzabott  rendje fzerént  nem böj-

töl; mivel Húsvétnak egéfz  Hetében femmiTéle  Böjt nem 
tartatik, a' Nag^ Hét pedig őt Böjt napot méltán kiván ma-
gának i Ezeken kívül tehát tfak  negyven Bojtós napok ma-



radnak, mellyek a' negyven napnak nevét alkalmafint  bá-
tőithefsék. 

T I Z E ~ D I K R É S z T ^ 

A' Hatvan  NapokroL  (Sexagefima) 

I. 

Ugyan 32on Tifztelendó  Eéda bizonyítja, hogy a' Góró-
gök a Hatvan napok elejétől fogva  kezdik a' Bójtót; 

De mivel ezek Vafárnap  és Szombaton nem böjtölnek, ugy 
a' mint regentén a' Synagogának' el-tejnetéfe  előtt kívánták • 
az Apoftolok,  tíak negyven Böjti napok maradnak belőlle* 

II. 

A ' Hatvan napok pedig neveztetnek abból, hogy annak 
X I kezdetétől fogva  Húsvétig hatvan napot fzámlálunk. 

" T I Z E N E G Y E D I K R É S Z . 

Az Ótven NapokroL  ( Quinquagefima) 

1. 

Máfok  az ötven tfapok  bé-álláfával  kezdik a Bójtót, 
ugy mint eddig fok  fzerz t̂efek  és világi Papok Szent 

Telefphorus  Pápa Rendeléfe  fzerént  tartyák, ebből pedig ki-
vévén a Vafárnapokat,  mellyeken az Anyaszentegyház foha 
fem«  böjtölt, tsak negyven két Böjtnek fzentelt  napok ma-
radnak hátra, és tfak  két nappal böjtölnek többet az Efz-
tendónék ezen réfzében  a több Keresztényeknél 

E IL 



Es még-is ötvenediknek nevezzük azon Váfár  napot,. mi-

. vei ötven napok fzámláltatnak  attoL fogva  Húsvétig. 
_ ' —-

TIZENKETTÓDIK RÉSZ. 
A Nagy  Böjtnek  a' Romai Anya/zent  egy-

házban való meg-tartáfa.. 
i- -

A, Romai Közónféges  Kerefztény  Anyafzentegyháznak 
pedig e volt fzokáfa,  hogy Hamvas Szeredátől kezd-

vén Húsvétig tartaná a' negyven napi Böjtöt; mivel ezen 
idő alatt, Vafárnapot  ki-vévén„ éppen ki-foly  a' negyven, 
napi Böjtnek fzíima., 

ír. 

A'- mellyből ki-tettzik azoknak hibás velekedéfer  a kik 
azt állítják, hogy Szent Gergelly Pápa tette volna 

a' Nagy Böjthez azon négy napokat, mellyek Böjt elo Va-
fárnap  előtt a' tfonka  héten esnek; mert láthatni ezt, Ger-
elynél fokkai  régibb Szent Agoftonnak  hamvas Szeredáról, 
és utánna következő, három napokról való Befzédjeiben} 
mellyek kózzűl az elfőnek,  ez a Titulufsar.  Szeredan  a Bolt-
nek kezdetén  való Elfó  Befzéd.  Igy kezdődik pedig azon 
Bsfzéd  ; Imé Szerelmes Atyámfiai  el-jótt mar Iften  kegyel-
mefségéböl  a negyven napi Böjt. &c. 

1IT., 

Hamvas, Szereda után való Csötórtökön pedig inti a Pe-
nitentzia tartásra, és a Szent. Gyonásra ezen Szókkal:; 

Titeket. 
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Titeket tehát Szerelmes Atyámfiai  oktatlak, és intelek, 
hogyha ki ti-kőzúlletek vétkes lévén, az áldozat vételre, azaz 
Ur vatsorájára méltatlannak isméfi  magát, tegye méltóvá. 
De azt mondjátok: hogy teheti mágát méltónak? hogy 
hogy? hanem ha elóbbeni tévelygéfeiról  eláll, és Peniten-
tziára tér, és a ki vétkeinek motskaival meg-fertöztetett, 
az Oltári Szentségnek elég-tételével meg-tifztúl. 

IV. 

Es megint közelebb-való Szombaton tartott Befzédjében: 
"kérlek, úgymond, Szerelmes Atyámfiai,  és intlek, hogy 

ezen Tőrvény fzerént  való, és Szentséges időben, ki-vévén 
a Vafárnapokat,  fenki  ebédelni ne méréfzeljen,  éppen az 
talám, a' kit böjtölni nem enged a' Betegség; mert más na-\ 
pokon böjtölni Lelki Orvofság,  avagy Ajándék. A' nagy Böj-
tön nem böjtölni, vétek. Más időben aki böjtöl botsánatot 
nyér, (2?aí/af)  A' Nagy Böjtben á' ki nem böjtöl a' Bún-
tetéft  el-nem-kerűli, s' még is a ki böjtölni nem tartozik, 
titkofabban  tsak magának, vagy ha van más Beteg véle a 
Házánál kéízitsen, a mitbé-végyen , azokat a kik böjtölni 
tartoznak ac hijja; mert ha azt tselekfzi.,  nem tsak az Ur 
Iften,  hanem az Emberek érthetik, hogy nem Betegségé-
ire nézve böjtölni nem tud „ hanem dobzodáíára nézve 
aiem akar. 

A mi a' többit illeti a' Májlándiak Nagy Böjtnek elfő  Va-
fárnapja  után böjtölnek, a' melly időtől fogva,  mivel 

harmintz hat napnál több nem marad a' Böjtre, mindazáltal 
negyven Napi Böjtnek hivattatik,, mivel negyven fzámból 
álló napok ízámláltatnak., a' negyven napok elfó  Vafárnap-
jától fogva  Nagy Tfötőrtőkig,  vagy-is az Ur Vatsorájáig, 
a' melly napon botsáttatnak vala elföbfzer  Templomba a' Pe-

E a niten-
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nitentzia tartó Bünóföfc  A' Májtáhdiakról, hogy hat hétig 
bójtólnek Húsvét előtt, Írja a' Túpartita,  sőt a z egéfz  Tar-
tományról-is. 

VI. 

Azon Böjt idejére való kúlómbfégeket,  mellyeket hajdon 
tart-vala Fraptzia Orfz4g,  el rontotta a Negyedik, Au-

reliában lett Gyülekezet, Máfodik  Törvényében, a' hol így 
végezett: Azt is állítottuk a' meg-tartásra, hogy a negyven 
napi Böjt, minden Szentegyházokban egyenlőképpen tar-
tattafsék-meg,  és a Húsvét előtt való Ötven vagy Hatvan 
napokat, ne-mércfzelje  fenki  a Papok közül, ki-hirdetni, 
de még Szombaton fe  fzegje  meg fenki  Betegségén kivűl a 
negyven napi Bójtót, hanem ha tsak Vasárnap efzik  ebédet, 
a mellvnek meg-tartáfa  nevezetefen  parantsoltatott a' Szent 
Atyák Rendelcfeiben. 

VIL 

Mellyre nézve a" mit Tripartita  Hiftoriájának  ki jedzet 
heljén emiitett Sokratesböl: hogy a Romaiak tsak há-

rom hetet böjtöltek légyen Húsvét előtt, nem lehet hitele, 
mint Górógnek, és Romát nem látta Eretneknek (Novariá-
nus vala Socrates,  a'mint  ki tettxik  Niceforusból)  kivált-
képpen mivel maga magával ellenkezik ugyan azon réfzben; 
mert aztállitia elíobben: hogy azon három héten Szombatot 
Vafárnappal  ki-vévén Bójtólnek Romában; és azután mintha 
magáról el-felejtkezett  volna bizonyítja: hogy a' Romaiak-
nál minden Szombaton Böjt van* 

viir. 

Hanemha talám azt akarta jelenteni, a' mi a' Brakkárai 
Máfodik  Gyűlekézetnek elsó Törvényében vagyon : hogy 

a' Kereíztelkedés előtt hufz  nappal gyűljenek egyben áz Or-
dón-



dóngősségból való tifztuláfra  a' meg-kerefztelendők  (Cátecbu-
vieni) és a' negyedízer Carthagóban tartott Szent Gyüleke-
zetnek Nyolczvan ötödik Rendelésében : hogy a' meg-kerefz-
telendók adják bé neveket, és fokáig  a Bor, és Hastol való 
magok meg-tartoztatásával, Áldáft  vévéfsel,  gyakor faggat-
ta tállal vegyék-fel  a Kerefztséget. 

Már mivel a Szent Kerefztség  Hafvétnak  napján jelefen 
ment-végben, és a' meg-kerefztelendők  , a' Kerefztség 

fel  vétele előtt hufz  napot bójtóltenek, a' léfzen  egy átaljá-
ban a' mit Socrates mondott a' Romaiak Hufvét  előtt való 
három héti bőjtóléséról. 

Kúlőmben-is a' Déák Anya-fzentegyháznak  éppen azon idő -
táján Romában igen ifméretes  két Doktorai Sz. Sz. Ago-

fton  és Hieronymus Iráfaibol  ki-tettzik a' Romaiaknak negy-
ven napok alatt való hét héti bőjtőléfe. 

Mert a' mit Irenseus Mártyr "Viftor  Romai Pápához, es 
hafonlóképpen  Martyrhoz irt, a' mint Eufebiusnál  látni 

lehethogy némellyek Hufvét  előtt egy napot böjtölnek: má-
fok  kettőt, maga Szent Irenseus okát adta ugyan azon Le-
velében, azt abból eredni állítván, hogy tellyefséggel  nem 
ugy, a' mint elejekben adatott vólt hajdon, hanem merő 
ügyetlenségből, és tudatlanságból böjtöltek. A'mellyet vaj-
ha fókákról  a' mái világban-is nem kellene hirdetnünk! 

IX. 

XL 
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TIZENHARMADIK  RÉSZ. 
Hogy  a' negyven napi Bójtót  az Apojiolok  Parantsó-

latjából  tartozunk  ki-böjtölni. 
L 

A/feg-nem-elégedvén  fzerelmes  Meg-váltónk a' Mofes,  Pro-
efcták  , és az Evangeliom Példái fzerént  a negyven na-

pi bőjtöléfre  való hívásával, már előre látván nyakafságfct 
azon Népnek, melly az Evangeliomnak Paláílja alatt a' tett-
nek zabolátlan fzabadságára  utat nyittana, és a' negyven na-
pi Böjtnek nyilvános Parantfolatját  kereíné; Szent Apoílo-
lainak a Szent Lélek Által azt-is fugárolta,  hogy világos fzok-. 
kai a' Kerefzténység  eleibe adná a' Böjtnek Parantfolatját. 
Melly világos fzavai  kózzúl valók ezek-is, melly eket ditsosé-
ges Menybe menetele előtt monda: Sok befzedem  volna ve-
letek, deel-nem-vífelhctitek  moft,ts  azok-iside valók, mel-
iyekkel meg-igérvéa SL Szent Lelket monda.: A' vigafztaló 
Szent Lélek, a'kit az én nevemben el-kúldend Atyám, ó meg-, 
tanít benneteket mindenekre,és meg fug  néktek mindeneket, 
vólainit mondandok néktek. 

IL 

A ' Negyven napi Böjtről való Parantfolat  pedig nyilvános 
' t i A P o f t o l o k  Rcn^cléíeiben-is ezen fzok  kai: Szükség 

nektek  meg tartam  a' negyén  napi Bójtót  a1 melly  ben mlékeze-
te vAgyon a mi Törvényt  Adó Urunkmk 

IIL - , ' 

A ' melly Törvényt Szent ígnátz az Apoílolok Tanitványja 
•f-  * a Pilippibéliekhez írván, majd ezen fzokkal  adja érté-
lekre monaván : A negyven napi Bojtot  ne hogy tsak Jemmi. 

nek 
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nek tart  fát  oh, meri követését  foglalja  magában a kőztünk  tár-
Jolkodó  Ificnnek;  a' kénjzenvedéfnek  betét  fe  vefsétek  meg. 

IV. 

Origenes, a'ki tfak  hamar élt az Apoftolok  után, igy fzóllí 
fagyon  Bftnek  Jzentelt  negyven napunk. Es megént: 

Mikor  böjtölünk,  úgymond ob Férfiak  l  meg tartoztatjuk  ma-
gunkat,  bogy Je  Hust,  Je  Bortyfe  Jzukségen  fellyül  való étke-
ket meg-ne kojloljunk.. 

V, 

Arany fzáju  Szent János igy fzólla  negyven napi Bojtról: 
Ma fohult  fem  hallatik zörgés, vagy kiáltozás, vagy 

Hus vagdalás, avagy ízakátíok tanátskozáfa,  hanem mind 
ezek el-tólteic, és a' Város ( Konftántzinapoly  } egy betsúle-
tes» tifzta,  és. józan- gazda Afztzonynak  példáját követi.. 

VT. 

Szent Ágoftotr  Fáuftus  Manich seus ellen r A'kerefztények 
úgymond, a kik nem Eretnekek,, hanem Catholicusok 

Teftek  fanyargatására  való- nézve, nem azért, hogy azt tifz-
tátalannak tartanák lenni,. nem tfak  a' Hus eledeltói, hanem 
még némelly fóld  gyümóltfeitól-is  tartoztatják magokat: vagy 
mindenkor, valamint egynehányon ; vagy bizonyos napok-
ban és időkben „ a* mint egéfz:  negyven napi Böjtön majd 
minnyájon.. 

VIT. 

De a" negyven- napi Böjtnek első Vasárnapján első Befzédjé-
ben-is: Az a'nagy hafzon  ,, úgymond,.a negyven napi 

Eöjtben , hogy midőn a' fzabaditott  dolgoktói magunkat tar. 
tóztatjuk, inkább, meg-inkább intetünk a' meg-tiltottaknak 
el-kerűlésére. Ugyan-is valakik magunkat a Hus ételtől el-

von-
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vonnyuk, mellyel másfzor  cini lehet: valakit tartoztatjuk 
magunkat a Bor.italtól, mellyel mértékletefen  élni fzabad, 
a' kik végre azokat kerüljük, mellyekkel néha élni fzabad, 
leg-főképpen  a'vétkeket kerüljük, a'mellyek éppen minden-
kor meg vadnak tiltva. Az Egyházi Agozatokról pedig Ír-
ván , ugy mond : A' Teftnek  fanyargattatisára  való nézve az 
Hus és Bortól való magát meg-tartóztatás, hogy érdemes ne 
légyen, azt el hinni, nem kerefztények,  hanem Jovinianus 
Eretnekek vélekedéfe. 

Ezen Jovinianus ellen Szent Hieronymus egéfz  könyveket 
irt, és Montanus ellen is i Mi,ugy mond, egy nogyven 

napi Böjtöt tartunk az Apoftolok  Hagyomáfai  fzerént.  Sőt 
Marcellához irván: Egéfz  Efztendóben  fzabad  böjtölni, de 
más jó-akaratból, más, fzükség^ől  ajándékot bé-mutatni. 

lexandriai Théofilus  is mondia, A' negyven napi Böjtnek 
napjaiban, éppen ne kívánjuk a Pohár bórt, mint dús-

káló Gazdagok fzoktak;  fe  fel-fegyverkezésünk  ideién, és 
az ütközetben, a'hol a' Munkálkodás, és az igazság fzűkii-
ges, ne gyönyörködjünk a" Hus eledelben. 

zent Epifánius:  Hufvétnak  napjaiban (.Hufvétnak  napját 
a' Szent Hétnek , az az Urunk által-menetelének nevezi) 

ugy mond, midőn nálluak tartatnak a'~~főidőn  való háláfok, 
Tifztaságek,  Sanyargatáfok,  fzáraz  Böjtök ; Ok (az Arimu-

fok  ) jó-reggeltől fogva  ofonnyáznak,  és Hufsal  es Borral el-
tőltvén ereket, katzagnak, ki-nevetvén, és tfufolván  azokat, 
a kik ezen Hufvct  hetének tiízteletét tartják. 

VIII. 

IX. 
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És az Eretnekek ellen jrt könyvének végén t A' negyven 
napi Böjtöt hét nappal Hufvét  előtt nem kúlőmben tartani 
fzokta  az Anyaszentegyház,  álhatatos lévén a Bőjtőlésben, 

"Vasárnapokat pedig nem, de a negyven napot fem  ; Mind-
azáltal Hufvétnak  hat napjaiban ( a nagy héten) minden nem-
zetek a fzáraz  Bőjtőlésben állandók, az az kenyér, és fóval, 
és vizzel élvén eftvélig.  De már az Anyafzentegyház  Gyű-
lekezetjeiről fzóljunk. 

TIZENNEGYEDIK  RÉSZ. 
A' közönséges  Gyülekezeteknek  a' közönséges,  és  Negy-

ven napi Böjtről  való Bizony itafai. 
I. 

A' leg utólbfzori  Tridentomi Gyülekezet a' Páfztorokat 
minnyájon kéri, hogy minden Híveknekfzorgalmatofon 

ajánlyák, a mik a' Tettnek öldöklésére valók , ugy mint az 
Étkekben való válafztáft,  és az Anya fzentegyháztól  fzab.ott 
böjtöket, 

II. 

A> Trulloban való Gyülekezet: ugy értettük, ugy mond, 
hogy Örmény Orfzágban,  és más hellyeken a' negy-

ven napi Böjtnek, Szombat', és Vasárnapjaiban némellyek 
tojást és íajtot efznek  j tettzet tehát hogy minden Szent-
egyház, a' melly a fzéles  e'világon vagyon, egy rendet kö-
vetvén tartfa-meg  a' Böjtöt, és magát tartóztafla,  valamint 
mindentóla' mlfel-áldoztatik,ugy  a'tojás',és fajttól-is,  melly 
azoknak gyümöltfe,  és fzülőtje,  a'melly éktől böjtölünk; 

F ha 
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ha pedig azt meg-nem tartják, ha Papi Renden lévők, le-
tételTenek, ha világiak, Tzakaíztaflanak-el  a többiektől* 

111. 

Az elsó Níceabéli Oecumenica Gyülekezet, mellyben há-
romfzáz  tifzennyolcz  Papok az egéfz  világról egyben 

gvűltenek vala, ugyan azok kózűl, kik az igaz Katholika 
Hitért a' Tyrannus űldózók alatt, nagy álhatatofsággal  bajt 
vittak vala, emlékezik a' negyven napokról ezen fzokkal: 
Tartafsék  egyfzer  Gyülekezet a negyven nap előtt, hogy 
minden rofz,  ha mi léfzen  ki-irtatván , tifzta  cs jeles Böjtöt 
lehelten áldozatul bé-mutatni. 

IV. 

Ezen Gyülekezet olly nagy méltóságú volt mindenkor, 
a' Kerefztényeknel,  hogy maga Szent Gergely ezt, és 

a három utánna k'övetkezendőket, mint a' négy Evangelio-
mokat annyira tifztelvén  Irásában-is fel-jegyezte.  Meg-elé-
gedvén tehát ezen Gyülekezetnek méltóságával, kéfz  akart-
va el-hagyok fok  más Gyülekezeteket, fő-képpen  különös 
Orfzágok  » negyven napok Böjtjéről való Rendeléfeit,  és a' 
Kántor "Böjtöt téfzera  utánna, melly a negyven napi Böjt 
után leg-jelefebb  volt minden idő tájban az Any afzentegy-

;házban„ 

TIZENÖTÖDIK RÉSZ. 
A Kántor  Bájtról 

I. 

A'réci Synagógának  r a mellynek mindenféle  Példában 
mutattatik vala-meg, négy jeles Böjtjei valának az Efz-
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tendőnek különös réfzeibcn,  mellyekről igy fzóll  Zacharias: 
Ezt mondja a' Seregeknek Ura: A'negyedik Holnapnak Böjtje 
V a z ötödiknek Böjtje, 'sa' hetediknek Böjtje, sa' tizedikr 
rek Böjtje, a* Juda Házának öröme' és vigafságára,  és jeles 
Innepjeire léfzen* 

il 
Szent Hieronymus ezen 'Sidok negyedik holnapi Böjtjét, 

melly a Déákoknál Szent Jakab Havának hivattatik, azon 
holnapnak hetedik , és tizedik napját véli lenni, mikor Mo. 
les le-jövén z Sina hegyéről, a' Tőrvénynek Tábláit el-ve-
tette, és el-tórte: És Hieronymus fzerént  a Városfalai  első-
ben meg-repedtek, 

IIL 

Az ötödik holnapban, melly a Déákoknál Nagy Boldog 
Alzfzony  Havának hivattatik, midőn a Szent Főidre kül-

dendő vifgálok  iránt a Nép kőzött vefzekedés  támadott-vol-
na , meg parantfoltatott,  hogy a Hegyre fel-ne-menyjenek, 
hanem negyven Efztendőkig  hofzfzaskeréngélíeltévelygené-
nek ; el-annyira, hogy Chaleb és Josuén kivül mind el-húl-
lanának a Pufztában.  Ezen holnapban előbb Nabuchodono-
sortól, és íok fzáz  Efztendökkel  utánna Titus Vefpasianus-
tól a' Hierusálemi Templom meg-gyujtatott, és le-rontatott, 
Béthel Vároffa,  az hová fok  ezer 'Sidó fzaladott-vala,  meg-
vétetett ; Titus Rufustól  az el-pufztult  Templom hellyc, 
az el-nyomattatott Népnek gyalázatjára fel-fzántattatott. 

IV. 

Az Hetedik Hólnapban pedig, melly nállunk Mindfzent  Ha-
vának neveztetik, Godolias meg -ölettetett, és a Juda 

Nemzetsége , 's a' Hierufalcm  maradéka el-ízéllyeztetett, Hie-
r «miafnál  meg-láthatni. 

F a V. 
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v. 

Tizedik hólnapban, melly nállunk Bójt-elő Havának mon-
datik hallotta fogságban  vettetvén Ezechiel, és az egéfz 

fogságban  lévő Nép, hogy ótődik holnapban rontatott-lea' 
Templom, mellyet meg-lehet; azon Prófétából  nyilván látni* 

' Ezt Hieronymus. 
VI. 

Ezen hafonlatofságra  tehát az Iften  Anyafzentegyházánák 
mindenkor az Apoftolok  által rendelt Kántor Bőjtjei-

vóltak, hogy valamint a' negyven napi Böjt által az egéfz 
Efztendei  Dézmát, ugy a négy Kántor Bójtel, az Eízten-
dő négy réfzének'Sengéjét  fel-fzentelné» 

VII. 

E'zek közül pedig az első a Tavafzi  Böjt, melly a' negy-
« ven napi Bojt között efik,  ezt Calixtus igen régi Pápa és 

Mártyr, a negyven napi Böjt-töl el-akarta válafztani,  melly el-
válafztáfa  tar tátik az Oxoni, és Moguntziai Gyülekezettói j De 
ellenkező fzokás  által ezen eUválafztáfa  a nagy Böjttől, el-
rontatott.. Sz. Leo Pápátol-is ezen Tavafzi  Böjt, a' negyven 
napi Böjtben tártatott-vala, a! mind Befzédjeiböl  ki -tettzík.. 

VIII. 

A nyári Böjt - is„ melly- Pünkőfd  - után tartatik, hogy az 
Apoftoloktól  rendeltetett légyen, ki-tettzik azon nyil-

vános Parantfolatból  t hogy Pünkőfd  után való hétben böj-
tölni. kell,, 

ír. r. 

E. mellett hogy az Öfzi  Böjt-is az Apoftoloktól  hagyott 
Bojt légyen-, nyilvános bizonyság nagy Bőltfefségü  El-

ső Szent Leo Pápa, ki-is igy Predikállott az. Hetedik hol-
\ nap 

\ . -f 
' • h ' $ 
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napnak Böjtjéből: Az ApoftoKRendelés,  fzerelmefim  ! melly 
tudja vala, hogy Meg-váltó JÉSUSunk azért jótt-vala e' vi-
lágra, hogy a' Törvényt nefzabaditaná-fel,  hanem bé-tőlte-
né, ugy meg- külőmbeztette az ó-Teftámentomnak  fzentsé-
gét, hogy ezek közül némellyeket, a' mint rendelve valá-
nak, az Evangeliomi Tudománynak hafznára  ki-fzedne,  és 
a mellyek hajdon a 'Sidók fzokáfai  valának, a' Kerefztények 
fcötelefségére  lennének. És megint tovább, hogy tehát az 
Hetedik holnapnak Böjtjét, fzerelrr.es  Atyámfiai  a' régi tani-
fcífnak  hirdetéfeból,  Lelkünk és Teftünk  qjeg tifztuláfáVa 
fel-vállaltuk:  nem Törvényes terhet vállaltunk magunkra, 
hanem magunk meg tartoztatáfa  hafznát,  melly Kriftus  Evan-
gelioma fzerént  való, követjük-

• \ , • X.. 

X 7"égtére hogy a' Téli Kántor Böjt,az Apoftoloktól  vette e-
V redetét, Szent Lukáts Evangeliftánál  az Apoftolok  tfele-

kedetjeiben meg-találjuk j Mert az Első Kerefztény  Anya-
fzentegyháznak  fzokáfa  vala, hogy a Papok fel-fzenteléfe 
Karátfon  Havában jelefen  lenne-, aminthogy tudva vagyon 
azoknál, kik az Ányafzentegyház  Történetjeit alkalmaíint 
olvafták  i már pedig hogy azon Egyházi Rendeknek fel.fzen-
teléfe  BőjtöléíTelés Imádsággal volt egyben kaptfolva,  ugyan 
az Apoftolok  Történetje megkutatja., mellyekben igy olvaf-
fuk  í Midón tehát az Ifteni  fzólgálatban  volnának és böjtöl-
nének , monda nékiek a'Szent Lélek : Válafzfzátok-ki  nékem 
Saulust és Bárnabáft  azon munkára, mellyre fel-vettemőket. 

v Akkor böjtölvén,és imádkozván',és réájok tévén kezeket, el-
botfáták  őket; és minekutánna minden Ekklefiákban  Papokat 
rendeltenek, és jmádkoztak-volna, bőjtőléfekkel,  az Úrnak 
ajánlák őket, a' kiben hittek-vala. 

> . ** * . v 

F 3; XI. 
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XI. 

De jobb ugy vélem előbb nevezett Sz. Leo Pápának okos-
kodáfát  ezen négy Bojtról hallani j £' tehát a' tizedik 

Holnapnak Böjtjéről igy fzóll:  Ezen Bójt tartáfnak  hafzna 
fzerelmefim!  az Egyházi Kendek Bójtólésében fő-képpen.áll, 
melly a Szent Lélek tanitásábólaz egéfz  Efztendőnsk'folyá-
fa  alatt ugy el-van-olztva, hogy a'magát meg-tartoztatáfnak 
Törvénye, minden réfzeire  ki légyen rendelve mert a' Ta-
vafzi  Bójtót a'cnegyven napi Eójt kózótt $ a' Nyárit Pűu-
kősdben; az Őfzit  hetedik holnapban , vagy-is Kis-Afzfzony 
Havában j a' Télit pedig abban, a'melly tizedik, tartjuk} 
jól tudván, hogy mindenek tellyeíek az Iften  Parantfolatjá-
val, és az ő Igéje ízerént, minden Elementomok a' mi Tanu-
ságunkra fzolgálnak,  midőn maga a Világnak négy változó 
réfzeiből,  mint annyi" Evangeliomoknak fzűnetlen  Trombitá-
jából tanuljuk azt, a' mit hirdeflírak  ,éstfelekedjúnk.  Ezt Leo 
Pápa j mellyel a' négy Kántor Bójtót a* négy Evangeliomok-
hoz haíonlitja, és a'Szent Lélek tanításából, Iften  Igéjéből, 
és lfteni  Parantfolatból  eredettnek mondja lenni, 

XII, 

Bé-fejezí  pedig Befzédét,  mondván : Tehát Pénteken böj-
töljünk, Szent Péter Apoftolnak  pedig Innepe Szom-

batját tartsuk-meg &c, Melly tanittó Szavaival, más négy 
Kántor Bojtról tartott Beízédjeit-is fzokta  bé fejezni;  hogy 
ebből meg-tanuljuk, hány, és melly napok volnának a' régi 
Anyafzentegyházban  az Eíztendőnek négy réfzeiben,  bój-
tőlcsre ki-rendelve* 

TIZ* 
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TIZENHATODIK RÉSZ. . 
A Nagy  Innepcknek Szombatján  való Bojtról. 

( Vigiliae) 
\ 

I* 

A 'mi Eleink a jeles Innepek elótt való Éjtzakat imádía-
gokban tölteni fzokták  vala, hogy magokat a Közel-

gető jeles Innepre el kéfzitenék  az Urnák Igéje ízerént, mellyet 
minden Innepek Szombatja meg-tartáfát  ajánlja vala, mond-
ván: Vigyázzatok, és imádkozzatok:, hogy kifértetben  ne 
juttatok. 

n. 

Bojtot téfznek  vala pedig a Szombat tartáfához  majd min-
denkor. Igy Szent Pál, valahol a'Vigiliáról emlékezik,, 

a' Bójtőt-is hozzá tefzi,  mint a' Korinthiufokhoz  irván : 
Mindekben mutállak mi magunkat, mint Iften  fzolgai,  nagy 
békefséges-túréffel  a háborgattatáfokban.  És megént alább : 
Munkáik odáfokban,  fok  virrafztáfokban,  éhségben , fzomju-
ságban, és fok  bójtöléfekben  &c. Es a' Theffalonikabéliekhez  : 
Ne alugvunk tehát mint máfok  , hanem virrafztva  vigyáz-
zunk, és jozanok légyúnk. És Timotheushoz : Te pedig 
vigyázz úgymond, mindenekben munkálkodjál, munkáját 
miveljed egy Evangeliftának  , ízolgálatodat vidd véghez, 
légy józan. Szent Péter pedig: Jozanok légyetek, és vigyáz-
zatok i mert a' ti Ellenkezötek az Ördög, mint az Orditó' 
Orofzlány  lappang, keresvén, kit meg egyen.-

ii r. 

Meg-parantsoíták az Apoftolok-is,  hogy vigyáznának 
és, egyfzerfmind  böjtölnének Nagy Tfőtőrtökön,  igy 

ren-
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rendelvén el: Az ötödik Hapnak éftvéjétől  fogva  Kakas 
Szolláfáig  virafztván,  és a fzentegyházban  egyben gyűlvén 
imádkozván vigyázzatok, és kérvén az Iftent,  olvasván éj-
szakázásokban a' Törvényt, Prófétákat,  'Soltárokat Kakas 
fzóig.  Es ezt a Szentek Szombatja illéféről.  A' Nagy TstV 
törtóki Bojt pedig a ' Nagy Hétnek Böjtjehez foglaltatik, 
a mellyről már XIII dik Réfzben  vala a' Befzéd,  Kezdjetek 
a' Szent Hufvét  Hetéhez. ( a z az: az Urnák  által  menetele, 
vagy Szenvedéféhez)  böjtölvén abban minnyájon félelem-
mel , és rebegéíTel. 

IV. 

Ugyan eztet nyilván meg-mutatja Eufebius  Filó Bőlts 'Si-
donak Iráfaiból,  a'ki is irja, hogy látta Szent Pétert i 

és a' magános életről irt Könyvében,  mellyben az Alexán 
driában a' Szent Márk vigyázáfa  alatt iévö Kérefztényeknek 
élete módját fzorgalmatofon  ki-rajzolta, és a; többi között 
az ó tőllók tartott Innepek Szombatjainak a böjtöléflel  egy-
ben kaptsolt meg-tartáfát-is. 

V, 

Szent Leo Pápa, a' mint fellyebb  láttuk, Szombatokra hir-
dette-ki a' kántor Eöjtők virrafztáfát  j de Elfő  Innocen-

tiusnak Decentius Eugubinus Püfpőkhőz  irt Leveléből tud-
juk , hogy Szombaton böjtölni fzúkféges. 

vl 
Már nem fzúkféges  itten minden jeles Innepek Szomba-

tját és Innepek előtt való Böjtöket előhozni j ha ki 
ezeket tudni kivánja a' Salegunftádi  Gyülekezetet nézze 
meg az Oxoniaival edgyűtt, melly Angliában tartatott, a' hol-
is még ezen ditseretes fzokás  tartatik, hogy a' Katholikufok 
a Templomban gyűlnek, Imádfágban,  és Bőjtőlésben vár-
ván a következendő Innep napot. VII. 



A ' több Nemzetek között pedig a' virrafztásnak  fzokafa,  , 

már maid feledékeny  fégbe  ment, ki-vévén talám Kara-
fon  fzenvédőjét  (  Vigília  ) a Nagy Tsötörtökét és Húsvétét, 
Megtartatik mindazáltal a Bőjtőlés az Anyafzentegyház  enge-
delmes F iai tól , jóllehet a'vétkeknek el-tá voztatására nézve, az 
éitzakai e g y b e n gyűléseknek alkalmatofsága  feledékenységbe 
m<?nt. Vili. 
C z e o t Á c o f t o n a  magánofságban  lévő Remete Attyafiaihoz 

Írván 12V tanít: Tudjátok Atyámfiai,  h o g y régenten böj-
tölni fzoktak  v ö l t a mi b o l d o g e m l é k e z e t ű Atyáink a' nagy 
Ínnepeknek Szombatjain egéfz  Eftvélig  a mel ly ditserees 
és ió fzokás  vala. Es alábbi Mégis ezek kozul nemel ly az a-
hitatofságnak  böjtié, úgymint: Szent Czyprianus Hazank-
belinek és Gvárfás  es Protafiusnak  Szombatin b o j t ö l n , , s 
e z e k h e z ha lon lóknak. Más az Rendeléfnek  Bojtje u g y -
m?nt Nagv Boldog Afzfzony,  és Kerefztelö  Szent János 
SzMetéfe  napjára; a Szent Péter és Pál A poftolok  nak Simon, 
?udás Máth^,és András, és Szent Jakab Apoftrf  napjára, 
mert ezeknek Szombatjai mindenkor meg-kell-böjtolnunk, 
h e g y valamint velek böjtölvén fzenvedünk  , ugy jövendőben 
velek egyetemben ditfekedjűnk.  És megent annál allabb: De 
elrontván az Innepck' Szombatjait, meg-tartiuk mindaza tal 
a régiségnek nevezetét v mert midőn böjtölünk virrafztaf-
nak Innep  Szombatján,ok  ) nevezzük, 

É S 7, 
Szombaton  és  Pénteken  a' Hus  eledeltől  való magat 

meg-tartoztatáfrol  Efztendót  által. 
TwTvilván való dolog, a mint Szent Ágofton  Írja, az hogy 
N hajdon az egéíz Kerefztény  Anyafzentegyház  fzellyes 

• G e z 
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éz világon, két nap' minden héten fzoroflan  böjtölt légyen , 
ugy mint Szeredán: mivel azon napon adatott volt Kriftus 
U r u n k a''Sidok kezében, és Penteken lett halálanakemléke-
zetére* 

II. * 

Ez-is, mint a több Anyafzentegyház  fzokáfai  példázva va. 
la a' Synagogában j mert hogy a' Farifeufok  Szombaton 

kétfzer  bőjtőltenek, az az Hét-közben kétfzer,  az Evange-
liom tanitja. 

I I I . 

Mellyre líidorus: A.' Statio, ugy mond, nem egyéb, ha-
nem meg-tartáfaa'fzabott  napok', vagy időknek : Na-

poknak , ugy-mint: Szeredának és Pénteknek az 6 - Törvény-
ben tett Böjtje, a' melly Statiot', vagy bizonyos napra ren. 
delt, és kötött Bőjtrót, értvén mondja- vala magáról az 
Evángeliomban amaz: Kétfzer  böjtölök fzombaton,  azaz: 
Szeredán és Szombaton ( Szombatnak  negyedik,  és  ha-
todik  napján.) Az időnek Böjtje pedig az, a melly a' Prófé-
ták' Törvényes Rendeléséből meg-határözott időkre hagyat-
tatott, ugy mint a negyedik, ötödik, hetedik és tizedik 
Holnapnak Böjtié, valamint azon Evangeliomi napok, mel-
lyekben el-vétetett a' Vőlegény, avagy a' negyven napi 
B ö j t n e k meg-tartáfa,a  melly fzéllyese'világon  az Apoftolok' 
Rendeléfeiböl  Kriftus  Uruuk kénfzenvedéséhez  közelgető 
időben tartatik. Ezt líidorus.. 

I V . 

Sz e n t Ágofton  pedig, kiről fellyebb  emlékezénk,. mond-
ja , hogy a' közönséges Kerefztény  Anyafzentegyház, 

hogy ebben-is inkább bővelkednék a Fariseufok  Igazságá-
nál, három napot böjtölt minden héten; mert Szeredán, és 

.. ^ j Pén-
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Pénteken kivúl, böjtöl vala Szombaton-is; akár azt tfele-
kedte Szent Péter Példájából, a ki egy Vafárnapon  Mágus 
Simonnal meg-akarván ütközni, Szombati Eöjtel kéfzitette 
magát ezen viadalra , és ennek fzerentsés  ki-menetelétől ok-
tattatván, ezefl  Szombati Böjtöt a' Romaiaknak Törvény-
ben hagyta; akár pedig Kriílus Urunk el-temettetéfének,  és 
az Apoílolok el-ofzláfának  örök emlékezetére rendelte légyen. 

V. 

Mindazáltal akár -mi légyen az oka, kétség nintsen, hogy 
' ezen harmadnapi hetenként járó Böjt, az Apoílolok-

tól ne vette légyen eredetét. Ugyan-is Szeredáról és Péntek-
ről a' negvven napi Böjtéi egyetemben nyilvános az Apo-
ílolok Parantsolatja ezen fzókkal:  Ha melly Pűfpök,  fel-
izentelt Pap, avagy Diaconus, avagy Subdiaconus, vagy 
Le&or, vagy Cantor, Hufvét  Negyven napját, Szeredát, 
vagy Nagy Pénteket meg-nem-böjtöli, le-tétettefíek  ; ki vé-
vén azt, ha Teílje gyengefége  nem engedi , ha Laicus lé-
ízen ,tiitaííek-el a többiektől. 

Mellyekből következik, hogy halálálos vétek vólt, ha az 
ép erővel biró fzabott  időkben nem böjtölne; mert 

a' le-tétel, és a többiektől való el tiltásnak bűntetéfe  a Sz. 
Sz. Apoíloloktól tsak nehéz vétekre való nézve, nem egy ér 
bért parántsoltatnék. 

VII. 

De a Szombatnak Bőjtje-is hogy az Apoíloloktól fzár-
mazott hozzánk, éppen ki tettzik az Apoftolok  izavai-

ból, mellyeket Szent tpiphanius az Audianufok  ellen eié-
hozott : Mikor ők, ugy monó,(azaz a 'Sidok,mert  róllok 
vala jellj  ebb a' beJzéW)  vendégeskednek (úgymint  fxombato  • 
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hnl  ti (tudniillik  a' Kerefztények^  böjtólvén érettek, fzo. 
morkodjatok, ugy armyéra, hogy méltán Írja Sz. Hieronymus 
T uciuus Boéticushoz a'fzombati  Bő crol: Minden Tartomány 
^ értelmével bóvölködjék , * Eleinek Rendeléfeit  az 
Apoftoli  Tőr vénynek tartfa.  Ez* ; pedig hajdon mind igy 
tőrténtenek Romában. 

Hanem idő folytával  a' Romai Anyafzentegyház,  valamint 
' a több e Világon lévő Szcntegyházok, ket napi Bojt-

tel egy Hétben meg-elégedett, azt pedig Pénteked és Szóm 
baton fzokta  tartani, azon régi harmad napit tfak  negy Kan-
ior Böjtre hagyván. 

IX. 

Sót le-haryván napról napra kémén ykedéséböl, az emiitett 
két napnak nem annyira Böjtje maradott mar, mint hol 

mi macát meg-tartoztatáfa,  s az étkeknek meg-vaUfztafa, 
? mint eztet Hetedik Gergélly Pápa fzavaiból  értbetm j Ha 
tfak,  ugy mond, azón napokra nem ehk nagy ínnep. 

X. 

TTosv pedig ebből Karátfon  napját kelletek érteni, bizo-
r í nyitja Epiphanius, az Apoftolok  HagyomafiboL 

xi: 

De iobb l'í/en ezen Epíphaniusnak Befzedjét  tovább folj: 
tat ni : Hagyomáía, úgymond az Apoftoloknak  hogy 

ezeken a napokon ( Szeredán  és  Pénteken  ) Bojtóles lenne 
ugvhocy teUyék-bé azon fzó:  Midőn el vitetni fog  tőllóka 
Völeeénv akkor azokban a'napokban böjtölni fognak,  es nem 
a z é r t rendeltetett nékímk a Böjt, hogy annak kegyelmefsé-
cet, avagy jótéteményt mutaiTun*, a ki érettünk fzenvedett, 
hanem hogy űdvefségúnkre  tegyünk vallast az Ur kinfzen-



védéséről, mellyet ónnön maga vállalt-fel  érettünk, és hogy 
vétkeinkért böjtünket vegye-bé az lílen;és pedig egéfz  Efzten-
dó által tartatik ez a Böjt ugyan ezen Kerefztény  Anya-
fzentegvházbai],Szetedán  mondám, és Pénteken kilencz oráig» 
És tovább : Pünkösdnek ötven napjaiban mellyekról fzól-
lottam, nints Böjt, fe  fz.'  Mihály Jelenéten,és Adventben, 
azaz mikor az Ur Teftet  vévén magára fzüle  tett, fzabadnem 
böjtiölni, ha mindjárt Szeredán, vagy Pénteken esnék-is; 
De fe  Szándékból az áhitatofságot  gyakorlók mindenkor böj-
tölnek ki-vévén Vafirnapot,  és Pünkösdét, Ezek Épiphani-
us fzavai  , mellyekben Pünkösd neve alatt nevezi az egéfz 
Húsvéttól fogva  Szent Lélek Ur Iften  napjáig való idót. Es 
eddig pedig ezekről; már kik légyenek mentek a' Böjtölés-
től láűuk. 

TIZENNYÖLTZADIK  RÉSZ. 
Kik  nem tartoznak  bájtolni  ? 

/ v - x 

I, 
» 7  ' • 

Az Apoftolok  Tőrvényje ki vefzi  azokat, kiknek erőtlen-
fége  nem-engedi: az Apoftolok  Rendeléfeiben  pedig a1 

vagyon, hogy a' kiktől lehet böjtöljenek; 

ÍL 

Ez az oka, hogy Sz. Spiridionról az Annyafzentegyház 
Történetieiben- azt otvafl'uk:  hogy a" Negyven napi 

Böjtben Sertés huft  adott vendégének, azért tudniillik, meri 
nem vala egyéb mit elejibe tenne* 
\ > 1 
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so f  éí  ! & 
in. 

Igen ízép Sz, Leo Pápának a' Hetedik Holnap Böjtjéről 
való Befzédje:  Senkitől femmi  nehéz, femmi  Kemény do-

log nem kivántatik, ollyan fem  hirdettetik nékíink femmi, 
a' mi erőnket fellyűl  - haladja, akar a magát ineg-tartoztatás-
nak fanyargattatásában,  akár az alamifna  ofztogatásban.  Ki-
ki maga tudja mire van tehetsége, és mennyére nints, ma-
gok a' magok tehetségek fzerént  tégyenek eleget, magok 
igaz és okos meg visgáláíTal vegyenek magoktól fzámot, 
hogy az IrgalmaíTágnak áldozatta ne fzomonr  kedvel nyuj-
taíTék bé, fe  a' károk kózőtt ne fzámláltaíTék. 

IV, * 

Hogy az Óregek, és Kisdedek a' Gyengék fzámába  valók, 
kétség abban nintsen } mellyre nézve a' Tolctomi Gyü-

lekezet igy rendelte: Valaki a Bűtsus Imádságoknak vége 
előtt, a' Kisdedek',Öregek',  ésNyavaljáfókon  kivűl a' Bójtót 
meg-fzegi,  a' Húsvéti órómtól rekefztelTék  ki. 

V, 

Egy fzOval:  mivel kulómbféle  a' Gyengefég,  ugy hafonló-
képpen , hogy kulómbféle  mentségei legyenek a' 

Bójtnek-isj a' bizonyos} De melly gyengefég  legyen elégsé-
ges a Böjtnek el-hagyáíára, ha ki maga felól  kételkedik, 
mind a két orvosnak tanátsa' 's akaratjából végezze-el mi té-
v ő légyén ezen dologban} azon Orvosnak mondám, a' ki 
Teliére,és annak, a ki Lelkére gondot vifel,  de ugy hogy 
mindenik Katholikus légyen. Es igy femmit  az Iften,  és Anyn-
fzentegyháznak  Parantsolatjai ellen véteni nem fog, 

VI, 

Igy tanit bennünket a Toletomi Gyülekezet"; Moftantol 
fogva  olly keményen tiltatik, hogy akárki el-kerúlhetet-, 

-len 



len fzükfég,  avagy gyengeíeg, és nyilvános Lankadás nélkül, 
vagy idejéhez képeit való lehetetlenfég  miatt, Negyven na-
pok alatt, hus eledellel élni méréfzel,  nem tfak  vétke léfzen 
Urunk fel-támadásában,  hanem azon Napnak Ur Vatsorája 
vételétól-is idegen, és azzal fzaporodjék  büntetése, hogy az 
ó Elztendejének idejében, minden hus eledeltől tartoztatta 
tórkofságát,  mivel a magát meg tartoztatására rendelt' na-
pokban el felejtkezett  a Rend tartásról.  Azok pedig, a' ki-
ket vagy az Öregség meg-górbitt, vagy a' lankadság el-fo-
gyatott, vagy a lzükség fzorongat,  addig meg-ízegni a ti-
lalmat ne - méréfzeljenek  , mig a Paptól fzabadságot  nem 
nyernek. 

TIZENKILENTZEDIK RÉSZ. 
Hogy  á' mofiani  időben  könnyű  böjtölni. 

I. 

N ints miért ijedjen meg valaki, a' mint ki-tettzik az elób-
beniekból, a' Bójtólesnek nehézfégctól,  mivel ugy meg-

van mérfekelve  az Anyafzentegyháznak  miveló fzokáfa  ál-
tal, a' régi Parantfólatok  tókélleteísége, hogy a ki mái vi-
lágban tudva meg ízegi fzúkség  nélkül a Bójtót, bizonyára 
nem kis Bűnt von maga magára, 

II. 

Mert imé a' régi Anyafzentegyház  Törvényei, nem tfak 
a Bort, hanem ínég a' Sert-is meg-tiltották, és min-

dent, a' mi réfzegitó  ital lehet, úgymint a Méh-Sert &c. 
Egyedül a' Zóldféget  engedik vala az eledelre, még a' ha-
lakkalvaló éléft-is  tiltván, a'mintáz Apoftolok  Rendeléfeiból 

'fellycb  meg-muutám, 



ÍIL 

" Annakutánna az apró halatskáknak étele, és a közepes 
J \ Sernek itala meg-engedtetett főképpen  a' Déák Anya-
fzentegyházban.  Mellyre nézve Sz. Melchiades Pápa De-
cretoma fzerént,  mellyet a' Mártyrok idejében adott vala 
ki, a' Gyilkosnak a többi kőzött három efztendei,  Peniten-
tzia tartás mellet, ezen maga meg tartóztatását is ki-hirdet-

lurehard. te; Mert igy irja Burchárdnál: az útin úgymond négytfz-
<K""-4-Rér,tendö marad hátra, mellyekben egygyenként három negy-

ven napot böjtöljön, egyet Húsvét előtt a' több Kerefzte-
nyekkel magát meg-tartoztatván a Bortól, a Mcdone  Mé-
zes Sertől, Huílol, 'Sírtól és tojáftól,  és kövér halaktól. 

IV. 

Mellyekből értjük, melly italok légyenek meg tiltva, mel-
lyekröl emlékezet vagyon a' Decretalisban a Gyilkoí-

fágról  , ezen fzokkal:  Negyven nap' bé-ne-menyj a' Tem-
plomba, és gyapjú ruhában öltözvén, az étkek' és italoktól, 
mellyek tiltva vágynák, az Ágytól, Kardtól, és Lovaglás-
tól azon hátra lévő napokban tartoztasd magadat: Kedden 
pedig, és Tsőtőrtőkőn, és Szombaton másféle  vétemények-
kel, vagy zöldségekkel, almákkal, és apró halatskákkal, kö-
zepes Serrel együtt, élj mértekletelcn. 

V. 

TTrtjüke'mellet, mellyek légyenek Szárazabb eledelek, mel-
1 1 lyekkel a Negyven napok alatt élnünk kell a' Laodicea-
béli Gyülekezet fzerént;  a melly még nvilvánaíöbban ki-
tettzik Burchárdnak Komái Penitentzialéjából iliy formán: 
Azon Efztendőbéli  Penitentziárak i Ilyennek kell lenni, hogy 
két napot, ugy mint Kedden és Szeredán böjtöljön minden 
héten ellve feléig,  skkor táplálja magát fzáraz  étkekkel, úgy-

mint 



* 

snint Ken3Térrel, és afzfzu  gyűmöltsel, de főttel,  avagy al- -
mákkal, vagy nyers veteményekkel.  &c. . 9 

- VI. 

A' mái Napon mind borral, mind Hallal élni fzabad,  és 
nem tsak egyfzer  efzúuk  eftve,  mint régea, hanem 

a' Vatsora ebéddé változtatott. A' mellyet hogy régentén 
a Remeték gyakoroltak, bizonyságunk Sz. Hieronymus Eu-
ftachíushoz  irván a Szüzeficgiól.  S 

VII. 

A ' mi tóbb , némelly fold  gyümőltseitől-is tartoztatták 
hajdon magokat Nagy Böjtben a' Katholikufok,  a' mint 

Sz. Ágofton  tanította' Fauftus  ellen, úgymint: a' füfzerfzá-
moktól, avagy azoktól, mellyek a' bujafágra  gerjefztenefc 
az Apoftoli  Farantsolat fzerént,  kik egyedül tsak zöldségek-
kel böjtölnek vala. Ebből.a' Katholika Anyafzentegyház 
Apoftoli  hatalma lévén, valamint más fokakban,  kegyefen 
fel-fzabaditott  műnket., 

VIII. 

Ezeken kivűl az éjtzakai virrafztások-is  már majd fel-ha-
gyattattak, a' mint féllyebb  emlegetők a bűnre vivő 

alkalmatoffágnak  el-kerüléfére,  mellyek még az 0 Tefta-
mentomban-is történnek-vala, úgymint a'Héli Fiaival, kik 
a' Frigy Láda Sátorának Pitvarába vifrafztó  Afzfzonyokkal 
vétkeztek vala: mert fzokás  vólt régentén, hogy az Afzfzo-
nyok a' Frigy Láda Sátorának Pitvarában vigyáznának , a' 
mint eztet Mofes  Könyvéből  nyilván láthatjuk. 

• • ' • * ' ( I X * : . i 

Ezekhez hafonló  Sz. Agoftonnak  Remete Attyafiaihoz 
tartott Befzédje;  Vitrafztanak  vala, ugymod, ejtzaká-

1 H , kon, 



kon , 's a' Templomba játzodozva, és énekelve gyúlnék va-
la egybe, a melly utálatofság,  és gonofzság  vala. Illyenek 
yalának nem tsak a' Romaiak, nem tsak a Pápia', és Raven-
nabéliek, hanem a' Májlándiak-is, a' melly rút fzokáft  fajaál-
ja vala Májlándban azon Anya, a' ki engem Teít', és Lé-
lekkel Kriftusban  újra fzúlt,  és ugyafl  annak ingerléfébéi 
rendeltetett Sz. Ambrus Atyánktol  , hogy a Virrafztáfok 
hagyattatnának-el, vagy fzúnnének-meg  mindenütt, hogy 
a' gyilkofságok,  és paráznafágok  a'Hivektöl el-kerúltethetné-
cek , mindazáltal a' Lélek, és Teft  fzeréntvaló  Böjtöt alarais-
návad edgyútt a' Májlándi Szentegyház meg tartotta Hivei-
nek. Eddig Sz. Ágofton. 

Meg-is húlt már régen ezen Lélekbeli buzgóság, mellyet 
le ir az emiittett Sz. Doktor, Remete Attyafiaihoz  mond-

ván: Mellyre nézve Atyámfiai  intlek és feddlek  benneteket, 
cs hogy tselekediétek parantsolom; hogy annyéra zaboláz-
zátok Tefteteket,  a' mennyire el-birja a terméfzet;  mert mi-
vel fzemlélek  közülietek némellyeket, kik, ki hatvan, ki 
hetven, ki Száz Efztendósók,  látván hogy az Ifteni  Szere-
tetnek buzgóságától égnek , meg-fefzitvén  az ó Teftjcket, 
Bor itallal fe  élvén, félek  hogy meg-bántják inkább, mint-fem 
tettzenének Iftennek.  Az ollyanoknak Kriftus  nevében pa-
rantsolom ,. hogy leg-alább Vafárnapok',  és jeles Napokan 
Bort, vagy Sert igyanak. Ezt Szent Ágofton,  mellyekkéí 
rövideden ki-mutatja, kik légyenek az Anyafzentegyháznak 
ízokott Böjtjeinek meg-tartására nena-kőteles Öregek. 

XI. 

V égtére mivel az Egyházi Törvények az ételt tiltják, nem 
az Italt ;bé-jótt az Anyafzentegyház'egygyes  engédelmé-

böl az Estvéli Ofonnya,  melly a régieknél ifruéretlen  vólt, 
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olly fzin  alatt tűdni-illik: hogy a2 ital ne -ártfon  , melly ofon-
nyánák mindazáltal bizonyos, hogy az igazán .bójtólóknek 
olly kevéfnek  kell lenni, hogy a' kevés femminek  állitaísék, 
ne hogy másként a Böjtnek Terméfzete  ellen kétfzer  láttaf-
üink napjában jol-lakni. 

* XII. 

De akár millyen légyen-is mái nap a' mi Bojtunk, Ha az 
Anyafzentegyháznak  Rendjét tartjuk, még hellybema-

rad a Szent Agofton  Befzédie  j Ezen negyven napokon , úgy-
mond, el-válafztatnak  a rofzfzak  a' jóktól; az az: a fajtalan 
á* tifzta  életűtől: a*Bőjtólőtóla' Mértékietlen : a' Kerefztény-
tól a' Pogány; el-válafztatik  mondám a' rofz  a jótól: a' Bű-
nös az Igaztól: az Ördög a Szenttől: az Etetnek a Hivtól. 
Ezeket Szent Agofton5  mellyekkel a' moftani  időkben ta-
pafztalt  állapotokat hellytfen  le-rajzolta. 

XIII. 

Meg értheti már aztot az okos olvasó, ha mi el-halgatjuk-
hogy ezen Munkátskánkban, a közönséges Kerefz-

tény Anyafzentegyháznak  a Böjtről, és Eledelek' megvá-
lafztáfaról  való Parantfólatjait  főképpen  magyaráztuk-meg j 
de ugy, hogy ezzel némelly Ekklefiák  Szent, és fzoróilabb 
fzokálait  meg-ne-sértsűk; sőt némelly hellységek' fzabado-
sabb rendtartáfait  ne-bántfuk,  tfák  azok a Romai Szent 
Szék engedelmével légyenek. 
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