
1- Tên gọi 

Xưa gọi là “Phép Xức Dầu Thánh”, nay gọi rõ ràng hơn là Bí Tích Xức Dầu 

Bệnh Nhân. 

2- Người ban 

Chỉ có các tư  tế (Giám mục hay linh mục) mới có thể trao ban Bí tích này. 

(TYGL. 317) 

3- Người nhận 

Mọi tín hữu đều có thể lãnh nhận Bí tích này, khi họ bắt đầu lâm cơn nguy tử 

do bệnh tật hay già yếu. Chính người đó có thể lãnh nhận Bí tích này nhiều 

lần nữa, khi bệnh trở nặng hay mắc phải một cơn bệnh nặng khác. Nếu có thể 

được, nên cho bệnh nhân xưng tội riêng,  trước khi cử hành Bí tích này. 

(TYGL. 316) 

4- Nghi thức chính yếu 

Việc cử hành Bí tích này chính yếu là việc xức dầu, nếu có thể được là dầu do 

Giám mục làm phép, trên trán và hai bàn tay của bệnh nhân (trong nghi thức 

Rôma) và trên các phần thân thể khác (trong các nghi thức khác). Việc xức dầu 

có kèm theo lời nguyện của vị tư  tế cầu xin ân sủng đặc biệt của Bí tích này. 

(TYGL. 318) 

5- Hiệu quả 

Bí tích này mang lại một ân sủng đặc biệt, giúp bệnh nhân được kết hợp chặt 

chẽ hơn với  cuộc khổ nạn của Đức Kitô, để mưu ích cho bản thân và cho 

toàn thể Hội thánh. 
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Ân sủng này mang lại cho bệnh nhân sức mạnh, bình an, can đảm và ơn tha 

thứ tội lỗi nếu bệnh nhân không thể xưng tội được. Đôi khi, nếu Thiên Chúa 

muốn, Bí tích này cũng đem lại sự chữa lành thân xác. Dầu sao đi nữa, Bí 

tích Xức dầu bệnh nhân chuẩn bị cho một cuộc vượt qua để tiến về Nhà 

Cha. (TYGL. 319) 

*Tìm hiểu thêm  

Trong Cựu Ước, con người trong khi bị đau yếu, cảm nghiệm được sự hữu 

hạn của mình,  đồng thời cũng nhận ra bệnh tật có liên hệ cách bí nhiệm với 

tội lỗi. Các tiên tri đã thoáng nhận ra rằng bệnh tật cũng có thể có một giá trị 

cứu chuộc các tội lỗi cá nhân của mình và của người khác. Vì thế người ta 

đón nhận bệnh tật trước tôn nhan Thiên Chúa và kêu cầu Ngài  chữa lành.  

(TYGL. 313) 

Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với các bệnh nhân và nhiều việc chữa lành 

Người đã thực hiện là một dấu chỉ chứng tỏ, nơi Người, Nước Thiên Chúa đã 

đến, và như vậy, đã đến lúc chiến thắng tội lỗi, đau khổ và cái chết. Bằng 

cuộc khổ nạn và cái chết của Người, Chúa  Giêsu đem lại cho đau khổ một ý 

nghĩa mới, đó là, nếu được kết hợp với sự đau khổ của Người, thì đau khổ có 

thể trở thành một phương tiện thanh luyện và cứu độ cho chúng ta và cho 

những người khác. (TYGL. 314) 

Khi nhận nơi Chúa mệnh lệnh chữa lành các bệnh nhân, Hội thánh cố gắng 

chăm sóc và cầu nguyện cho các bệnh nhân. Đặc biệt, Hội thánh có một Bí 

tích đặc biệt dành cho các bệnh nhân, do chính Đức Kitô thiết lập và thánh 

Giacôbê chứng nhận : “Ai trong anh em đau yếu ư ? Người ấy hãy mời các kỳ 

mục trong Hội thánh đến và họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu 

nhân danh Chúa,” (Gc 5, 14-15). (TYGL. 315) 

Của Ăn đàng là Bí tích Thánh Thể được trao ban cho những người sắp rời bỏ 

cuộc sống trần gian và đang chuẩn bị cho cuộc vượt qua tiến vào đời sống 

vĩnh cửu. Được lãnh nhận vào lúc sắp rời bỏ thế gian để về với Chúa Cha, 

việc rước Mình và Máu Đức Kitô tử nạn và phục sinh là mầm giống cho đời 

sống vĩnh cửu và sức mạnh phục sinh. (TYGL. 320) 
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