
1 
 

ĐẠO ĐỨC TIN LÀNH VÀ LỐI SỐNG ĐẠO ĐỨC 

 CỦA TÍN ĐỒ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Mã Phúc Thanh Tươi    

2. Giới tính: nam 

3. Ngày sinh: 25/7/1958.    

4. Nơi sinh:  Quảng Nam. 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia, Hà Nội.  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án số 701a/QĐ-SĐH 

ngày 15/6/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. 

7. Tên đề tài luận án: Đạo đức Tin lành và lối sống đạo đức của tín đồ tại Việt Nam hiện nay. 

8. Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS   

9. Mã số: 62 22 80 05 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hồng Dương; TS. Nguyễn Thanh Xuân. 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

-  Đây có thể coi là công trình nghiên cứu chuyên sâu và hệ thống đầu tiên về đạo đức Tin Lành ở Việt 

Nam, luận án này là đóng góp và giới thiệu theo cách tiếp cận biện chứng và hệ thống về quan niệm và 

lối sống đạo đức của một bộ phận xã hội là tín hữu đạo Tin Lành.  

- Qua luận án này giới học thuật sẽ biết đến những suy tư đạo đức của người tín hữu Tin Lành, với 

những chuẩn mực đạo đức họ tuân giữ và lý do nhân đạo họ hành động.  

- Đề tài cũng đưa ra lý luận biện minh và lời cổ vũ để mọi người đồng tình góp phần xây dựng đất nước 

qua việc nhận thức thể hiện trách nhiệm đạo đức. Những giá trị lý luận và thực tiễn mà luận án rút ra có 

thể là những bài học có ích đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.   

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng 

dạy và nghiên cứu về đạo đức Tin Lành và lối sống của tín đồ tại Việt Nam. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Những vấn đề đạo đức mà đạo Tin Lành phải đối diện ngày nay liên hệ đến công nghệ hỗ trợ 

sinh sản, phá thai, đồng tính luyến ái, nghiên cứu tế bào gốc.  
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-  Đạo đức Tin lành đối với những vấn đề như trách nhiệm xã hội, kinh tế, môi trường. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

1. Mã Phúc Thanh Tươi (2013), “Những vấn đề đặt ra đối với tín hữu Tin Lành ở Việt Nam”, Tạp 

chí Nghiên cứu tôn giáo (5), tr. 24-29. 

2. Mã Phúc Thanh Tươi (2011), “Vài nét tương đồng trong đạo đức Tin Lành và đạo đức truyền 

thống”, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo (13), tr. 53-60. 

3. Ma Phuc Thanh Tuoi (2007), “Some Features of the Divine songs of  the Protestant Church in 

Vietnam”,  Religious Studies Review  Vol. 1 (3), pp. 44-49.  

4. Mã Phúc Thanh Tươi (2007), “Âm nhạc trong thờ phụng của Hội Thánh Tin Lành”, Tạp chí 

Nghiên cứu tôn giáo (13), tr. 66-75. 

5. Ma Phuc Thanh Tuoi (2012), “Some Similar Features in Protestant Ethics and Traditional 

Ethics”, The 3rd Roundtable on Protestantism. Protestantism and Vietnameses Culture, Co – 

Organizers : Institute for Religious Studies – The Vietnam-USA Society- Institute for Global 

Engagement, pp. 120-125.   

 

 

 


