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A Vízkeresztkor szentelt víz
hatalmas fegyver a Sátán ellen

us
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Az Aleteia katolikus portál cikke arra emlékeztet, hogy a római ritus
erőteljes áldást biztosít a Vízkeresztkor szokásos vízszentelésre, amely az
összes gonosz szellem kiszorítására képes.
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Vízkereszt, azaz Urunk megjelenésének ünnepe a római rítus alapján a napkeleti
bölcsek látogatására fókuszál, de korábban Jézus Krisztus megkeresztelkedését
elevenítette fel, amely a Jordán vizében történt.
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A víz megáldását Vízkeresztkor a keleti rítusú katolikusok őrizték meg, de a római
katolikusok is rendelkeznek egy 1890-ben jóváhagyott liturgiával, amely ezt a
szép hagyományt hivatott megőrizni.

A vízkereszti vízszentelés a Szentföldről ered -olvasható a Magyar Katolikus
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Lexikonban. Egy zarándok elbeszélése szerint a jeruzsálemi püspök 570-ben a
Jordánnál, Jézus keresztsége helyén megáldotta a vizet és keresztelt. Ez a
vízszentelés első körben Itáliában, majd Magyarországon, később az egész
nyugati egyházban is elterjedt.

Tehát az ünnep hangsúlya a vízszentelésre esik, kevésbé helyezvén előtérbe Jézus
megkeresztelkedését, hiszen célja a víz tisztító erejének szimbolizálása. Ebben az
értelmeben a Vízkeresztkor megszentelésre kerülő vízet arra használták, hogy
kiűzzék a Sátánt és minden démoni angyalát.
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Ez egy hatalmas áldás, melynek szövegében egészen erőteljes módon fejeződik ki
Isten ereje a gonosz felett. A szenteltvíz spirituális erejére emlékeztet, és arra
bátorít, hogy hittel használjuk, Isten gondviselésében és védelmében bízva, a lelki
ellenségeinkkel való küzdelemben.

A továbbiakban az vizszenteléskor mondott áldás szövegét idézzük:
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Könyörögjünk.
– Istenünk, te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos
ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztod számunkra. Hallgasd meg
könyörgésünket: áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre
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Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a
gonoszlelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az isteni
kegyelem hatékony erejét. A hívek házában vagy bármely helyen akármit is

ik

érint vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává, minden
ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonoszlélek, ne verjen
gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó sátán minden
cselszövése. Ennek a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos
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kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy szent
neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással
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szemben védelmet nyerjen. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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Az ortodox hagyomány szerint a Vízkeresztkor szentelt víz sokáig friss és tiszta
marad, gyógyító ereje van. Nyolc napig minden reggel éhgyomorra kell inni a
szenteltvízből, hogy a testi és lelki bajokra a gyógyító hatását kifejtse.
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Ha Urunk megjelenésének (Vízkereszt) ünnepe január 7-re vagy 8-ra esik, akkor
Urunk megkeresztelkedésének ünnepe a rákövetkező hétfőre kerül.
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