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CHIA SẺ NIỀM VUI VỀ HAI CUỐN SÁCH VỪA ĐƯỢC 
XUẤT BẢN TẠI VIỆT NAM. 

Lm Phêrô Trần Mạnh Hùng 

 

Kính gởi quý bạn hữu và độc giả thân mến, 

Trong lần phỏng vấn tôi vừa qua, do vietcatholic thực hiện vào ngày 22 tháng 9 năm 
2020, và sau đó thì cuốn video phỏng vấn tôi đã được phổ biến trên Website của 
vietcatholic.net và cả trên YouTube vào ngày 25-09-2020. Nhưng khi xem kỹ lại thì 
tôi mới khám phá ra, mình đã bỏ sót một phần trong câu hỏi thứ hai của ca sĩ Như Ý, 
khi Như Ý đã hỏi tôi như sau: 

Câu hỏi thứ 2:  
“Đâu là điểm nổi bật và tâm huyết nhất của cha khi viết hai cuốn sách này. Cha có 
thể chia sẻ cho mọi người biết sơ qua về cảm xúc và niềm vui của cha, khi biết hai 
cuốn sách của mình đã được xuất bản và phát hành tại Việt Nam?” 
 

Cho nên, hôm nay khi mọi việc tạm bớt bề bộn và tôi có được chút thì giờ rãnh rỗi, nên 
tôi muốn mượn những giòng chữ này để chia sẻ niềm vui của chính mình cùng với quý 
bạn hữu thân thương ở nhiều quốc gia trên thế giới, cũng như quý vị độc giả tại Việt 
Nam và tại Hải Ngoại đã từng ủng hộ tôi và theo dõi các bài viết của tôi. 

Niềm vui trước tiên mà tôi thực sự có được, khi hay tin hai cuốn sách của mình đã được 
nhà xuất bản Tôn Giáo cấp giấy phép cho in tại Việt Nam,1 đó là niềm vui đầu tiên mà 
tôi cảm nhận được, rồi sau đó, niềm vui lớn lao hơn, khi được biết hai cuốn sách của 
mình đã in xong vào ngày 4 tháng 9 năm 2020, điều này đã mang lại cho tôi một niềm 
vui và cảm giác mãn nguyện, vì tôi thực sự muốn nhà Sách Đức Bà Hoà Bình, qua sự 
trợ giúp của Sr. Clara Nguyễn Thị Kim Soa, làm cách nào để có thể sắp xếp với nhà in 
và nhờ họ cố gắng nhanh chóng in hai cuốn sách của tôi trước ngày 8 tháng 9 là ngày 
lễ mừng sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria, người Mẹ tinh thần mà tôi rất yêu mến. 
                                                           
1 . Cuốn thứ nhất: SỰ SỐNG VÀ QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM: NỀN TẢNG 
LUÂN LÝ CHO XÃ HỘI; Cuốn thứ hai: TÍNH DỤC, TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN: 
DƯỚI NHÃN QUAN THẦN HỌC LUÂN LÝ. 
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Tôi muốn dâng Mẹ Maria hai cuốn sách của tôi như là quà mừng sinh nhật thật ý nghĩa 
đối với Mẹ, vì trong thời gian tôi soạn thảo cuốn sách: SỰ SỐNG VÀ QUYỀN BẤT 
KHẢ XÂM PHẠM: NỀN TẢNG LUÂN LÝ CHO XÃ HỘI, tôi đã có ý nguyện sẽ 
tặng miễn phí cho các Chủng Sinh đang theo học tại các Đại Chủng Viện tại Việt Nam, 
vì tôi muốn tạo điều kiện cho quý Thầy có tài liệu để học tập và để nghiên cứu thêm 
về các vấn đề liên quan đến sự sống con người và khởi điểm của nó. Những vấn đề này 
đã gây rất nhiều tranh cãi trong lãnh vực luân lý từ nhiều thế kỷ vừa qua, khi được thảo 
luận hay bàn đến, ví dụ như giá trị luân lý của Phôi, việc tôn trọng sự sống của phôi,2 
của thai nhi và việc hợp pháp hoá vấn đề Phá Thai và việc An Tử và Trợ Tử3 đã được 
một số các quốc gia cho phép, thông qua sự quyết định của Quốc Hội. Có thể nói thế 
giới mà chúng ta đang sống, hiện nay đang gặp phải nhiều vấn đề nan giải về lãnh vực 
luân lý. Cho nên đứng trước những khó khăn như thế, chúng ta cần phải trau dồi cho 
chính mình một số vốn liếng kiến thức cơ bản, hầu có thể cắt nghĩa và giải thích cho 
người khác, nhất là người đó lại là các tín hữu hay các giáo dân trong xứ đạo của chúng 
ta. Tôi vẫn thường nói với các sinh viên mà tôi giảng dạy là CHÚNG TA KHÔNG 
THỂ CHO CÁI MÀ MÌNH KHÔNG CÓ (You cannot give what you haven’t got). Đây 
là một câu nói đơn sơ, giãn dị, ai nghe cũng có thể hiểu và chấp nhận, nhưng nó diễn 
tả một chân lý sâu sắc và rất ư là thực tế cho cuộc sống con người. Bạn không thể cho 
cái mà bạn không có. Bạn không có kiến thức thì làm sao bạn có thể truyền đạt hay 
giảng dạy cho người khác. Kiến thức (hay khả năng chuyên môn, những năng khiếu về 
âm nhạc hay thể thao, hay khả năng về tài chánh, v.v…) chúng ta có được là do chúng 
ta cố gắng học tập và trau dồi, rồi cộng với thời gian và với nỗ lực bản thân của chính 
mình để may ra chúng ta sẽ đạt được các kỹ năng ấy. Xác tín được điều này, tôi đã cố 
gắng động viên và khuyến khích các Thầy đang theo học tại các Đại Chủng Viện 
(ĐCV) tại VN, nhất là mỗi khi tôi được mời về dạy học tại các cơ sở của nhà Dòng hay 
tại Đại Chủng Viện, ngang qua các kinh nghiệm cá nhân. Tôi chân thành chia sẻ với 
quý Thầy về những khó khăn trong việc học tập mà tôi đã từng trải qua sau gần 17 năm 
miệt mài trên ghế của các giảng đường, từ Học Viện Thần Học Liên Dòng cho đến các 
Đại học bao gồm cả Đại học Công Giáo.4 Tôi cũng đã chia sẻ với quý Thầy về các 

                                                           
2 . Tôi có thể nêu lên một ví dụ ở đây và điều này đã gây nên biết bao cuộc tranh cãi 
trong những năm gần đây, đó là việc có thể cho phép các khoa học gia và bác sĩ chuyên 
ngành, xét về mặt luân lý, sử dụng phôi trong việc nghiên cứu tế bào gốc. Muốn biết 
thêm chi tiết, xin mời quý vị tìm hiểu trong tác phẩm: Đạo Đức Sinh Học và Những 
Thách Đố Hiện Nay (Tp. Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Phương Đông, 2016). Tác giả 
linh mục Trần Mạnh Hùng. 
3 . Xem linh mục Trần Mạnh Hùng, Phát Triển Nền Văn Hoá Sự Chết: An Tử và Trợ 
Tử (Tp. Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Phương Đông, 2015). 
4 . Tôi đã học trong vòng 10 năm để hoàn tất chương trình đào tạo do nhà Dòng Chúa 
Cứu Thế tại Úc yêu cầu, trước khi tôi lãnh nhận tác vụ linh mục (1994). Rồi sau khi 
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phương cách làm việc và làm sao tìm kiếm các tài liệu trong thư viện để có thể viết bài 
tiểu luận (essay)…, và quan trọng hơn hết là làm sao để quý Thầy có thể vượt qua các 
khó khăn trong khi học tập, ngõ hầu có thể đạt được những gì mà chúng ta mong ước. 
Tiền nhân chúng ta đã nói một câu rất chí lý: “vạn sự khởi đầu nan.” Bởi lẽ đó, tôi 
khuyên các Thầy nên kiên nhẫn và chịu khó làm việc, đừng có qúa vội vàng mong chịu 
chức sớm, vì “giục tốc, bất đạt.” 

Điều làm cho tôi vui mừng không ít, là khi thấy con số ơn gọi của quý Thầy tại Việt 
Nam (VN) khá phong phú, dường như mỗi năm mỗi gia tăng con số ơn gọi, nhất là các 
Tỉnh thuộc miền quê. Theo các báo cáo của 9 Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện gởi cho 
tôi trong thời gian gần đây, thì số quý Thầy đang học tại ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc 
là cao nhất, với 542 Thầy, còn thấp nhất là ĐCV Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt với 50 
Thầy, còn lại 7 ĐCV khác tại VN 5 thì con số quý Thầy hiện nay đang theo học tại 7 
ĐCV này, có khoảng từ 200-350 Thầy. Đây rõ rệt là một hồng ân lớn lao mà Thiên 
Chúa đã ban cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Tôi vô cùng phấn khởi và hãnh diện 
vì con số ơn gọi mà Giáo hội Việt Nam hiện có. Tôi cũng cảm thấy tự hào là nhờ vào 
đời sống đức tin sống động và gương sáng của các vị tiền nhân là các vị tổ tiên và ông 
bà của chúng ta, họ đã hiên ngang lấy máu đào và mạng sống của chính mình để minh 
chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, và họ không ngần ngại chịu bao cực hình dã 
man, để bảo vệ lấy đức tin của mình. Họ thà chịu chết, chứ không hề chịu chối bỏ đức 
tin. Máu của 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam là những hạt giống tươi tốt gieo vào lòng 
Giáo hội và nay đã đơm bông kết trái và đã đem lại nhiều trái thơm ngon ngọt làm sáng 
danh Thiên Chúa.  

Thêm vào đó, tôi lại được đón nhận một niềm vui bất ngờ, sau khi tôi đã hoàn tất bản 
thảo của cuốn sách SỰ SỐNG VÀ QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM, vào ngày 16 
tháng 7, và tôi đã gởi về VN cho nhà Sách Hoà Bình để chuẩn bị cho công việc ấn loát 
và thực hiện việc phác hoạ bià sách cho hai cuốn sách của tôi. Trong khi tôi đang chờ 
đợi mọi thủ tục cho việc in ấn hai cuốn sách, thì vào ngày 12 tháng 8 năm nay (2020), 
Đức giáo hoàng Phanxicô trong bài diễn văn của Ngài dành cho các tín hữu trong 

                                                           
làm linh mục, tôi tiếp tục theo đuổi chương trình Cao học về Thần học Luân Lý tại Đại 
học Notre Dame, WA (Bằng Cao học ở Việt Nam hiện nay thì gọi là bằng Thạc sĩ – 
tiếng Anh thì gọi là Master Degree), rồi sau khi tốt nghiệp Cao học, tôi được mời về 
VN dạy bộ môn Thần học Luân lý trong vòng 1 năm (1998-1999), sau đó, tôi được gởi 
sang Rôma để theo học chương trình tiến sĩ về Thần Học Luân lý tại Học Viện Thần 
Học Luân Lý Thánh Anphônsô tại Rôma vào cuối năm 1999. 
5 . 7 ĐCV còn lại (không tính ĐCV Thánh Tâm – Thái Bình) gồm: Thánh Giuse Sài 
Gòn, Thánh Quý – Cần Thơ, Sao Biển – Nha Trang, Xuân Bích – Huế, Thánh 
Phanxicô Xaviê –Vinh Thanh, Thánh Giuse – Hà Nội và  Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên 
Tội – Bùi Chu, thì số các chủng sinh giao động từ 200-350. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_ch%E1%BB%A7ng_vi%E1%BB%87n_Th%C3%A1nh_T%C3%A2m_Th%C3%A1i_B%C3%ACnh
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buổi tiếp kiến chung. Ngài đã phát biểu như sau, và dưới đây là phần trích dẫn nguyên 
văn bản dịch Việt Ngữ cho bài diễn văn của Đức giáo hoàng Phanxicô: 

“ĐTC Phanxicô: Phẩm Giá Con Người Là Bất Khả Xâm Phạm.” 
 

Chuyển ngữ: Anh Phương, SJ - CTV Vatican News 
                                                                        

Sáng thứ Tư, ngày 12/8/2020, 
Đức Thánh Cha đã có buổi 
tiếp kiến chung các tín hữu. 
Như thường lệ, buổi tiếp kiến 
diễn ra tại Thư viện Dinh Tông 
Toà và được phát trực tuyến 
cho các tín hữu tham dự. Đức 
Thánh Cha nói trong bài suy 
tư: 

“Trận đại dịch lần này đã cho 
thấy tất cả chúng ta dễ bị tổn 

thương và có liên đới với nhau như thế nào. Nếu chúng ta không chăm sóc nhau, khởi 
đi từ những người rốt hết, tức là từ những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, bao gồm các 
thụ tạo khác; chúng ta không thể chữa lành được thế giới này… Vi-rut Corona không 
chỉ là một căn bệnh mà chúng ta phải chiến đấu; nhưng ngang qua cơn đại dịch, nhiều 
bệnh lý xã hội được phơi bày ra ánh sáng. Một trong số đó là cái nhìn méo mó về con 
người, tức là một cái nhìn phớt lờ đi phẩm giá và đặc tính tương quan của con người.  
Dưới ánh sáng đức tin, chúng ta biết rằng Thiên Chúa nhìn con người trong một cách 
thức khác. Thiên Chúa tạo dựng ta không như các đồ vật, nhưng như những người được 
yêu thương và có khả năng để yêu, tức là giống hình ảnh của Thiên Chúa (St 1,27). 
Như vậy, Thiên Chúa đã ban cho ta một phẩm giá độc nhất, mời gọi chúng ta sống hiệp 
thông với Ngài và với anh chị em chúng ta trong khi tôn trọng tất cả tạo vật.  
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta đôi mắt biết quan tâm đến anh chị em 
mình, đặc biệt là những ai đang đau khổ. Là môn đệ của ĐGS, chúng ta không mong 
muốn mình trở thành những người thờ ơ và nặng tính cá nhân chủ nghĩa. Nhưng chúng 
ta muốn nhận ra phẩm giá con người nơi mỗi nhân vị, cho dù họ thuộc chủng tộc, 
ngôn ngữ và hoàn cảnh nào. 
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Công đồng Vaticano II nhấn mạnh rằng phẩm giá này là bất khả xâm phạm, bởi 
vì “con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa” (Gaudium et spes, 12). 
Như thế, phẩm giá con người là nền tảng của mọi đời sống xã hội và quyết định những 
nguyên tắc hoạt động của xã hội đó. Trong văn hóa hiện đại, tham chiếu gần nhất với 
nguyên tắc phẩm giá con người bất khả xâm phạm là Tuyên Ngôn Nhân Quyền 
mà thánh Gioan Phaolo II đã định nghĩa là “một cột mốc quan trọng trong hành trình 
dài và cam go của nhân loại”, và là “một trong những diễn đạt đỉnh cao của ý thức con 
người”. Quyền lợi không chỉ mang tính cá nhân mà còn có tính xã hội, thuộc về mọi 
dân tộc và quốc gia. Thực vậy, con người với phẩm giá của mình là một thực thể xã 
hội, được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa Duy Nhất và Ba Ngôi. 
Nhận thức mới mẻ này về phẩm giá con người mang lại những áp dụng nghiêm túc về 
mặt xã hội, kinh tế và chính trị. Nhìn người anh em và mọi tạo vật như món quà được 
trao ban từ tình yêu thương của Thiên Chúa Cha sẽ khơi dậy nơi ta hành vi của sự quan 
tâm, chăm sóc và biết ngỡ ngàng.”  
 

Muốn đọc toàn bộ bài phát biểu của ĐTC Phanxicô, mời quý vị nhấn vào link dưới 
đây: 
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-08/dtc-phanxico-pham-gia-con-
nguoi-bat-kha-xam-pham.html  (Truy cập, ngày 14.08.2020). 

 

Người ta thường nói: “Tư tưởng lớn thì hay gặp nhau!” Qủa thật, tôi rất vui mừng khi 
thấy vị Cha chung của mình, là Đức giáo hoàng Phanxicô đã dứt khoát và mạnh mẽ 
tuyên bố: “Phẩm Giá Con Người Là Bất Khả Xâm Phạm” 

Không còn gì hạnh phúc cho bằng, khi những gì mình xác tín và ấp ủ bấy lâu nay, lại 
được vị Cha chung của Giáo hội Công Giáo chuẩn nhận và tuyên bố rõ rệt cho toàn thế 
giới được biết, sự sống và phẩm giá con người là bất khả xâm phạm, vì con người 
là tạo vật duy nhất được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, như trong Sách Sáng 
Thế (chương 1: 26-27) đã ghi rõ rệt: 

26Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, 
giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, 
tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” 
27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, 
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, 
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.” 

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-08/dtc-phanxico-pham-gia-con-nguoi-bat-kha-xam-pham.html
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-08/dtc-phanxico-pham-gia-con-nguoi-bat-kha-xam-pham.html
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Cho nên, đối với Giáo Hội Công Giáo, sự sống con người là thánh thiêng và là quà 
tặng quý báu nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Chỉ duy có con người là tạo vật 
được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, và vì Thiên Chúa là Đấng bất khả xâm 
phạm, nên con người cũng vậy, vì chính họ đã được tạo dựng nên giống Thiên Chúa 
(Xem Sách Sáng Thế, từ chương 1 & 2). Vì lẽ đó, chúng ta cần phải tôn trọng sự sống 
và có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ sự sống con người, từ khi bắt đầu được hình 
thành trong lòng mẹ, nghiã là từ khi trứng được thụ tinh, cho đến khi nhắm mắt từ giã 
cõi đời này. Con người, qua các tiến trình phát triển sự sống, phải được đối xử như một 
nhân vị và được hưởng tất cả các quyền của một con người, cụ thể hơn hết là quyền 
được sống và sự bất khả xâm phạm. 

  
Tất cả những điều này là động lực lớn nhất đã giúp tôi hoàn thành hai tác phẩm nói 
trên và nay đã được xuất bản và phát hành tại VN, và nay cũng chính là niềm vui lớn 
lao đối với tôi. Cho nên, tôi ao ước chia sẻ niềm vui này đến với quý bạn hữu thân 
thương và tất cả quý bạn trẻ và toàn thể quý độc giả của vietcatholic.net và của 
conggiaovietnam.net. 
 
Xin Thiên Chúa và Mẹ Thánh Maria chúc phúc lành cho tất cả quý vị. 
Trân trọng, 
 
TP. Perth, Thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020. 

Lm Phêrô Trần Mạnh Hùng, STD. 
 

****************************** 

Phỏng vấn Lm. Tiến sĩ Phêrô Trần Mạnh Hùng 
về hai cuốn sách quan trọng vừa được xuất bản ở Việt Nam. 

  
(Vietcatholic.net - Thế Giới Nhìn Từ Vatican, ngày 25/09/2020). 
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Xin vui lòng nhấn vào hai link dưới đây để xem ca sĩ Như Ý phỏng vấn Lm. 
Trần Mạnh Hùng.  

1.           http://www.vietcatholic.net/News/Html/259324.htm    
2.          https://youtu.be/EJ-bjsX8CnU   (Xem trực tiếp trên YouTube). 

 

Xin hân hạnh giới thiệu với quý vị hai tác phẩm của tôi vừa mới xuất 
bản tại Việt Nam. 

 

Cuốn thứ nhất: SỰ SỐNG VÀ QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM: NỀN 
TẢNG LUÂN LÝ CHO XÃ HỘI 

 

http://www.vietcatholic.net/News/Html/259324.htm
https://youtu.be/EJ-bjsX8CnU
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Cuốn thứ hai: TÍNH DỤC, TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN: DƯỚI NHÃN 
QUAN THẦN HỌC LUÂN LÝ 

 

 

LIÊN HỆ NHÀ SÁCH ĐỨC BÀ HOÀ BÌNH 
Địa chỉ: Số 1 Công Xã Paris, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, Sàigòn 
- Điện thoại: 0938.037.175 - (028) 3.8250.745 
- Email: nsachducbahoabinh@gmail.com 
- Website: https://ducbahoabinhbooks-osp.co 

mailto:nsachducbahoabinh@gmail.com
https://ducbahoabinhbooks-osp.com/
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