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iệt Nam (WHÐ 19-10-2013) - YOUCAT, viết 
tắt của Youth Catechism of the Catholic 
Church (Giáo lý Hội Thánh Công giáo cho 

người trẻ), phát hành năm 2011 với mục đích giúp 
người trẻ hiểu rõ hơn về Giáo lý Hội Thánh Công 
giáo. YOUCAT dựa trên Sách Giáo lý Hội Thánh 
Công giáo (1992) và Toát yếu Giáo lý Hội Thánh 
Công giáo (2005). Sách được biên soạn theo hình 
thức hỏi-thưa, gồm bốn phần với 527 câu hỏi-thưa. 

 
 YOUCAT được bắt đầu biên soạn vào 
năm 2006 bởi các nhà thần học, các linh mục và 
các giảng viên giáo lý nói tiếng Ðức, với Ðức 
hồng y Christoph Schonborn, Tổng giám mục 
Wien, làm chủ biên. Ngoài ra còn có sự cộng tác 
của năm mươi người trẻ từ 15 đến 25 tuổi bằng 
cách đặt các câu hỏi, đóng góp hình ảnh và minh 
họa. 
 
 Ấn bản đầu tiên được xuất bản bằng 
tiếng Ðức vào ngày 25 tháng Ba năm 2011. Tính 
đến cuối năm 2012, YOUCAT đã được dịch ra 
30 ngôn ngữ - gồm cả tiếng Trung Quốc và tiếng 
Ả Rập - và tiêu thụ hơn 2 triệu bản. 
 
 Trong Phần giới thiệu ở đầu sách,  Ðức 
Thánh Cha Bênêđictô XVI giới thiệu nguồn gốc 
của YOUCAT, tại sao có YOUCAT: đó là 
"dịch" Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo sang 
ngôn ngữ của người trẻ. Và Ngài mời gọi người trẻ: 
"Hãy nghiên cứu giáo lý... Hãy hy sinh thời giờ để 
kiên trì học hỏi giáo lý với niềm đam mê. Hãy nghiên 

cứu giáo lý trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, cùng đọc 
với bạn bè, với các nhóm, trao đổi với nhau trên 
mạng internet...;" bởi vì: "Bạn phải biết những gì bạn 
tin tưởng, bạn phải biết đức tin của bạn cách chính 
xác, như các chuyên gia điều hành một máy tính, như 
một nhạc sĩ biết phần trình diễn của mình." 
 
 Trong Ngày Giới trẻ Thế giới 2011 tại 
Madrid, đã có 700,000 bản YOUCAT trong mười ba 
ngôn ngữ khác nhau được Ðức Thánh Cha gửi tặng 
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Trong khuôn khổ Năm Ðức Tin, YOUCAT Việt 
Nam, ấn bản tiếng Việt của YOUCAT, được ra 
mắt tại Việt Nam vào trung tuần tháng 10 năm 

2013. 
 



các bạn trẻ. 
 Trong khuôn khổ Năm Ðức Tin, YOUCAT 
Việt Nam, ấn bản tiếng Việt của YOUCAT, vừa ra 
mắt tại Việt Nam vào trung tuần tháng 10 năm 2013. 
 
 Ðây là công trình của cha Antôn Nguyễn 
Mạnh Ðồng (giáo phận Cần Thơ) và nhóm Youvica. 
Ấn bản này được thực hiện theo hợp đồng chuyển 
giao bản quyền với nhà xuất bản Ðức (Pattloch 
Verlag GmbH). 
 
 Chuyển ý toàn bộ sách YOUCAT, YOUCAT 
Việt Nam cũng theo sát cách trình bày của bản gốc: 
sau các câu hỏi-thưa (mỗi câu là một chủ đề), có phần 
giải nghĩa và các chứng từ (gồm trích dẫn Kinh 
Thánh, định nghĩa, tư tưởng hay giáo huấn của Công 
đồng, của các giáo phụ, các thánh hay các danh 
nhân). Ngoài ra còn rất nhiều hình ảnh minh hoạ cho 
các chủ đề giáo lý. Ở cuối sách, còn có bản Mục lục 
các từ để tra cứu các đề tài hoặc định nghĩa. 
 
 Ðiểm đặc biệt của YOUCAT Việt Nam là 
Nhóm thực hiện còn đưa thêm vào một số chứng từ, 
trích dẫn của các tác giả Á Ðông hay Việt Nam, có 
liên quan đến những giáo huấn của Tin Mừng trong 
các chủ đề của YOUCAT, để giúp độc giả Việt Nam 
hiểu sâu rộng giáo lý của Chúa Giêsu, cũng như 
những nét đẹp trong văn hoá Á Ðông và đặc biệt là 
văn hoá Việt Nam. 
 
 Hơn nữa, trước mỗi phần còn có một dẫn 
nhập riêng để giúp độc giả nắm vững hơn nội dung 
bốn phần của YOUCAT đã được tổng hợp và có 
tương quan hữu cơ như thế nào. 
 
 Giới thiệu YOUCAT Việt Nam, Ðức Hồng y 
Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn viết: "YOUCAT 
Việt Nam đáng được các linh mục, tu sĩ nam nữ, các 
hội đoàn sử dụng để góp phần đẩy mạnh Tái Phúc 
Âm hoá tại địa phương mình. Những tháng còn lại 
trong Năm Ðức Tin này, tôi mong ước YOUCAT 
Việt Nam được tới tay từng Kitô hữu Việt Nam, cách 
riêng giới trẻ sinh viên và anh chị em di dân." 
 
 YOUCAT Việt Nam do Nhà sách Ðức Bà 
Hoà Bình - Dòng Thánh Phaolô Thiện bản trình bày. 
Sách dày 408 trang, khổ 21x14 cm, giá bìa 50,000đ, 
bán tại một số nhà sách Công giáo. 

Chúa đã nói gì? 
 
Trong một thánh lễ hôn phối, vị linh mục già 
khả kính hỏi các giáo dân của ngài: "Các con 
có biết là Thiên Chúa đã nói gì với những 
người lập gia đình?" 
 
Sau một hồi im lặng, bổng có một em nhỏ 
giơ tay nhanh nhảu trả lời: "Dạ thưa, Chúa 
đã nói rằng: “Xin Cha tha tội cho chúng, vì 
chúng không biết việc chúng đang làm." 
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Xem Tivi 
 
Tư Cầu Muối nổi tiếng là mê đá banh, nên 
sáng Chúa Nhật không dậy nổi để đi lễ. Anh 
chàng nằm dài trên giường, mở Tivi ra xem 
lễ. 
 
Khi chết đi, gặp thánh cả Phêrô, Ngài coi hồ 
sơ xong liền phán: 
 
- Con ở dưới đó làm biếng đi lễ Chúa Nhật, 
xuống dưới hỏa ngục ngay tức khắc. 
 
- Thưa Thánh Cả, oan cho con lắm, Chúa 
Nhật nào con cũng mở Tivi ra xem lễ để 
thông công cùng Hội Thánh mà. 
 
- Vậy thì cho con cái Tivi này, để mang 
xuống dưới đó mà xem cảnh thiên đàng. 


