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- Hỡi Martine, nhờ dầu thánh này, THIÊN CHÚA với lòng 

nhân hậu vô biên sẽ gia tăng nghị lực cho con nhờ ân 

lành của Đức Chúa Thánh Thần. 

Đó là lời nguyện Cha Régis-Marie de La Teyssonnière đọc 

khi ban bí tích Xức Dầu bệnh nhân cho cô Martine. Cha là 

Linh Mục Tuyên Úy Đền Thánh Đức Mẹ Lộ-Đức. Chính Cha 

kể lại buổi ban bí tích Xức dầu như sau. 

Tôi vừa đọc lời nguyện vừa dùng hai ngón tay thấm dầu 

thánh vạch hình Thánh Giá trên trán bệnh nhân, rồi trên 

hai lòng bàn tay v.v. Trước đó tôi giải thích cho cô Martine 

và những người đứng chung quanh hiểu rằng: 

- Đây là dầu thánh vừa được Đức Cha Jacques Perrier, 

Giám Mục Giáo phận Tarbes - Lộ-Đức làm phép trong lễ nghi Tuần Thánh trước đó. 

Mặc dầu còn trẻ tuổi, cô Martine đã lâm bệnh hiểm nghèo. Từ ngày biết rõ mình mắc chứng nan y vô 

phương chữa trị, cô Martine bày tỏ nguyện ước đi hành hương Lộ-Đức. Cũng kể từ ngày đó, một nhóm 

nhỏ thân thương thành hình gồm thân nhân và bạn bè. Nhóm muốn đồng hành và nâng đỡ cô Martine 

trong hành trình chiến đấu với bệnh tật và chuẩn bị bước vào cuộc sống vĩnh cửu. 

Ngày đầu tiên đến Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ-Đức, cô Martine đến ngay Hang Đá Đức Mẹ. Sau khi cầu 

nguyện thật lâu cô bỗng bày tỏ: 

- Con muốn nhận bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. 

Mọi người thông cảm và chia sẻ tư tưởng thầm kín của cô. Nhưng nhất là vô cùng cảm kích trước Đức 

Tin sâu xa của cô. Phải, chỉ có Đức Tin Công Giáo chân thật mới thúc đẩy bệnh nhân tự xin lãnh bí tích 

Xức Dầu. 

Có khoảng 10 người hiện diện bên cạnh cô Martine nơi Đền Thánh khi cô lãnh bí tích Xức Dầu. Một số là 

thân nhân bạn bè. Phần còn lại là các y tá làm việc tại Nhà Thương Đức Mẹ Lộ-Đức. Sự hiện diện của 

những người này thật quí giá. Nó minh chứng tình thân hữu, sự cảm thương và niềm khích lệ trìu mến. 

Sự hiện diện cũng nói lên tâm tình kín đáo và sự lắng nghe đối với người thân trẻ tuổi đang chịu đau 

khổ. 

Cô Martine như sờ mó và đụng chạm đến cử chỉ tế nhị cùng tình thương mến dạt dào này. Chính vì thế 

mà cô quyết định xin chịu bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. 

Ngày hôm ấy, chúng tôi họp thành một nhóm bé nhỏ thật khắng khít vây quanh một chi thể đang đau 

yếu. Riêng tôi, với tư cách Linh Mục Tuyên Úy Đền Thánh Đức Mẹ Lộ-Đức, tôi cũng nhập đoàn trong 



cuộc hành trình Đức Tin. Và Đức Chúa GIÊSU KITÔ hiện diện trong 

Bí Tích Xức Dầu bằng tình yêu Ngài dành riêng cho các bệnh 

nhân. Ngài đến với cô Martine trong vực sâu của nỗi đau khổ. 

Đúng như vậy. Nơi nào có đau khổ, nơi đó có Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ. Ngài là cái vuốt ve êm ái cho người tuyệt vọng và là sự dịu 

hiền cho người đang đau khổ. Hình ảnh của cô Martine vào buổi 

chiều hôm đó khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá. Đây là mầu nhiệm 

đau khổ. Thế nhưng tín hữu Công Giáo thật may mắn và vô cùng 

hạnh phúc. Bởi vì, trong đau khổ tín hữu gặp được Đấng Cứu 

Chuộc nhân loại. 

Còn một chiều kích khác đáng chú { của bí tích Xức Dầu Bệnh 

Nhân. Đó là chiều kích cộng đồng của Hội Thánh Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ. Cho dù chỉ một mình bệnh nhân nhận lãnh Bí Tích Xức Dầu, 

nhưng tất cả các người hiện diện vẫn thông phần vào ơn thánh của bí tích. Thật là diệu kz. Đặc biệt mọi 

người cùng chung lời cầu nguyện cho cô Martine: 

- Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con Một Chúa gánh lấy những bệnh tật của chúng con, để tỏ rằng sự đau yếu 

và sức chịu đựng của loài người cũng có năng lực, xin Chúa đoái thương nhậm lời chúng con cầu nguyện 

cho người thân yêu đang lâm bệnh, và xin cho tất cả những ai đang phải chịu đau khổ, mệt nhọc và các 

thứ bệnh hoạn khác, cảm thấy được tuyển chọn trong số những người Chúa tuyên bố là có phúc và biết 

mình được kết hợp với Đức Chúa GIÊSU KITÔ chịu đau khổ để cứu chuộc trần gian. Amen. 

... ”Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài 

lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng 

vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi 

Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Ngài. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi 

hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một 

niềm, ơn cứu chuộc nơi Ngài chan chứa. Chính Ngài sẽ cứu chuộc Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn 

vàn” (Thánh Vịnh 130). 

(”LOURDES Magazine”, n.2 (133), Aprile-Maggio/2005, trang 20-22) 
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