
LƯƠNG TÂM NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐỨC TIN CÔNG GIÁO 

 

Năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II (1978-2005) 

quyết định chọn ngày 11-2 hàng năm làm Ngày Quốc Tế 

Các Bệnh Nhân. 11-2 cũng là ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức. 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II thiết lập Ngày Quốc Tế Các 

Bệnh Nhân với ba chủ đích: 

1/ Phát triển tình liên đới Kitô với người đau khổ, với anh 

chị em tàn tật và những ai bị tổn thương vì cuộc đời. 

2/ Nâng đỡ các bác sĩ, y tá và nhân viên thiện nguyện trong 

công tác phục vụ sức khoẻ. 

3/ Khích lệ các Giáo Hội Công Giáo địa phương dấn thân 

tích cực trong hoạt động mục vụ sức khoẻ. 

Ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân 11-2-2008 được cử hành trên bình diện quốc tế ở Trung Tâm Thánh Mẫu 

Lộ Đức bên Pháp (trùng vào dịp mừng 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức 1858-2008). 

Sau đây là chứng từ của một bác sĩ Công Giáo về mối liên hệ chặt chẽ giữa lương tâm nghề nghiệp và 

Đức Tin Công Giáo. Bác sĩ sống tại vùng Jura bên Thụy Sỹ. Chứng từ trình bày nhân ”Ngày Sức Khoẻ - 

Journée de la Santé” 11-2-2007. 

Xét về phương diện trần thế, trước tiên tôi là Kitô-hữu do bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Tiếp đến tôi là 

bác sĩ do lời thề Hippocrate sau khi hoàn tất học trình dành cho một bác sĩ. Nhưng đích thật tôi là ai? Tôi 

là bác sĩ nắm chắc các hiểu biết về thực tại khoa học nhưng lại nghi ngờ về mầu nhiệm Đức Tin. Năm 

tháng trôi qua, kinh nghiệm dạy tôi nhận ra các thực tại khoa học đôi khi bị lầm lẫn và các thực tập của 

tôi về bệnh tật không phải là cái thực tập của người bệnh. Bởi vì, sự khác biệt chính yếu nằm ở chỗ: 

người bệnh hay thân chủ là kẻ thân cận của tôi. 

Bệnh nhân trước tiên là con người mà ưu tư lo lắng đầu tiên của tôi là cố gắng chữa lành bệnh, đề 

phòng bệnh hay là phục hồi sức khoẻ trong mọi nhân tố và bình diện: thể lý, tâm lý, cá nhân và xã hội. 

Bệnh nhân là kẻ thân cận, là người mà tôi phải hết lòng yêu mến như ”chính mình tôi”, người mà tôi 

không được phép kz thị và phải hoàn toàn tôn trọng ”{ muốn hay niềm tin tôn giáo” của họ. 

Đó là nghĩa vụ nghề nghiệp trong cương vị bác sĩ. Thế nhưng THIÊN CHÚA chiếm chỗ đứng nào trong 

việc hành nghề của một bác sĩ??? 

Giới răn đầu tiên Đức Chúa GIÊSU KITÔ dạy chúng ta là ”Con hãy yêu mến THIÊN CHÚA hết lòng, hết linh 

hồn, hết trí khôn và hết sức lực con”. Đối với tôi, giới răn trọng yếu này không hề ngăn cản hay trái 

ngược với lời thề Hippocrate mà một bác sĩ từng đọc: 

 



- Tôi xin đoan hứa giữ vững tinh thần độc lập cần thiết trong 

khi hoàn thành sứ mệnh nhận lãnh. 

Nếu tôi đoán biết ước nguyện hay nhu cầu của bệnh nhân cần 

sự trợ giúp của THIÊN CHÚA trong việc chữa lành và phục hồi 

sức khoẻ, tôi không đích thân đứng ra dàn xếp cho bệnh nhân 

thực hiện ước nguyện, nhưng tôi nhờ trung gian người thứ ba, 

để tránh hiện tượng dẫm chân lên nhau. Nói tắt một lời, mỗi 

người ở trong địa vị và nhiệm vụ của mình. 

Đối với tôi, bác sĩ và Kitô-hữu ăn khớp với nhau. Cả hai danh 

xưng làm thành khối duy nhất trong con người tôi .. Trong 

những trường hợp khó khăn, khi khoa học và thuốc men thất 

bại trong việc chữa trị hoặc bất lực trước nỗi đau đớn, cái chết 

hoặc các sự dữ như phá thai, làm cho chết êm dịu và tự tử, tôi 

hiểu mình có thể đặt niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA. Ngài 

mang tôi trên đôi vai Ngài, không phải để trao cho tôi một giải đáp khoa học - giải đáp mà tôi chỉ có thể 

tìm ra sau khi có sự đồng thuận của thân chủ và phù hợp với lương tâm nghề nghiệp của tôi - nhưng là 

để nâng đỡ tôi. Chính THIÊN CHÚA giúp tôi biết hiện diện bên cạnh bệnh nhân và gia đình bệnh nhân 

trong những hoàn cảnh bi thương. Cũng chính THIÊN CHÚA giúp tôi biết dùng lời lẽ nào để an ủi bệnh 

nhân cho đúng thời đúng lúc hoặc chỉ nên giữ thinh lặng cảm thông bằng sự hiện diện đầy yêu thương 

trìu mến. 

Lạy Chúa, xin giúp con biết giữ vững tinh thần sống động và nhanh nhẹn để chăm sóc chữa trị các thân 

chủ con. Xin Chúa ban cho con một trái tim tràn đầy tình yêu để không bao giờ bỏ rơi các thân chủ con 

trong đau đớn của họ, hoặc lơ là trong việc chữa trị khi gặp trường hợp khó khăn, đòi hỏi nhiều chăm 

sóc đặc biệt. 

... ”Giờ đây hãy chúc tụng THIÊN CHÚA muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi. Đấng đã 

làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thưở ta còn trong dạ mẹ, và đối xử với ta theo lòng 

lân tuất của Người. Xin THIÊN CHÚA ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời chúng ta 

được hưởng phúc bình an, tại đất Israel đến muôn thưở muôn đời! Xin THIÊN CHÚA hằng tỏ lòng lân 

tuất với chúng ta, và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống!” (Sách Huấn Ca 50,22-

24). 

(”Église dans le Jura”, n.4 Avril/2007, trang 114). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 


