
 
 

 
 

 

DOCAT: Cẩm nang hành động cho giới trẻ dưới học 
thuyết xã hội của Giáo Hội 
 

Tâm Đan tổng hợp từ VRNs và DOCAT Vietnam 
 
 DOCAT là quyển cẩm nang dành cho giới trẻ Công giáo, hướng dẫn cách thức sống để thay đổi chính 
mình, thay đổi xã hội xung quanh và xây dựng một nền văn minh tràn đầy yêu thương dưới học thuyết xã hội 
Công giáo.  
 
 
  Ngày 26/7/2017, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle đã giới thiệu với các bạn trẻ tại Krakow, Ba Lan, 
cuốn sách “DOCAT”. Đây là cuốn sách cho giới trẻ về giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo theo phong 
cách “YOUCAT” – một lời giải thích về Giáo lý nhắm tới giới trẻ đã được trình bày tại Đại Hội Giới Trẻ Thế 
Giới được tổ chức tại Madrid năm 2011. 
 
 Ngài giới thiệu cuốn sách với những người trẻ hành hương: “Đức Giáo hoàng Phanxicô muốn tặng 
chúng ta một món quà, để ta không còn ngừng lại ở kiến thức và cầu nguyện mà chuyển sang hành động.” 
 
DOCAT là gì? 
  
 DOCAT được viết tắt từ “DO” và “CAT”. “DO” trong tiếng anh là “to DO” – LÀM, “CAT” là 
Catechism – Giáo lý. DOCAT như một cẩm nang giúp người trẻ Công giáo thay đổi từ chính bản thân mình, 
sau đó là thay đổi hoàn cảnh xung quanh gần gũi nhất của mình, và cuối cùng là toàn bộ thế giới. Nói cách khác 
DOCAT là công cụ để “thực hiên” công bằng xã hội theo phương cách Công giáo. Khuyến khích người trẻ 
dùng sức mạnh, năng lực của mình để dấn thân xây dựng một nền văn minh tình yêu, thực hiện cuộc cách mạng 
xã hội, cách mạng công lý và hoà bình cho xã hội, cho đất nước mình đang sống mà rộng lớn hơn là cho nhân 
loại trên trái đất. 
 
 DOCAT tiếp nối quyển Giáo Lý Giới Trẻ YOUCAT ra mắt vào tháng 8 năm 2011 trong Đại Hội Giới 
Trẻ Thế Giới tại Madrid. DOCAT dựa trên Kinh Thánh, YOUCAT, Giáo lý Giáo hội Công giáo và quyển Tóm 
lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Cuốn sách này dành cho những người trẻ hành động hướng đến xây dựng 
một “nền văn minh tình yêu.” 
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 Ngoài sách DOCAT còn có ứng dụng DOCAT trên điện thoại di động. Ứng dụng DOCAT giúp học hỏi 
và thực hành DOCAT một cách giản dị, năng động và thú vị. Qua app người dùng có thể học hỏi nội dung 
DOCAT bằng cách trả lời câu hỏi và nhận các huy hiệu. Thực hành những kiến thức đã học bằng cách chia sẻ 
cùng DOCAT lên mạng xã hội, kết nối với bạn bè trên thế giới và trở thành cộng đồng DOCAT cùng nhau thay 
đổi. 
 
Nội dung sách DOCAT 
 
Sách DOCAT. Ảnh: Κυριος Θεος 
 
 Về nội dung, DOCAT gồm mười hai chương, dưới hình 
thức hỏi-đáp. Gồm 328 câu hỏi đề cập đến các vấn đề hóc búa 
của xã hội và phần giải đáp đều có tham chiếu đến một hai 
hoặc cả ba tài liệu: Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo Hội, 
Giáo lý Giáo Hội Công giáo và YOUCAT. 
 
 Sách nhắc đến những vấn đề quan trọng nhất đối với đời sống người Công giáo như: kế hoạch của Thiên 
Chúa đối với nhân loại, sứ mạng xã hội của Giáo hội, nhân vị, công ích, gia đình, đời sống kinh tế và chính trị, 
môi trường, hòa bình… Với văn phong nhẹ nhàng, giản dị, trẻ trung phù hợp với giới trẻ. 
 
Bảng mục lục 12 chương của DOCAT: 
 
Chương 1  Kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa: Tình yêu (Câu hỏi 1-21) 
Chương 2  Cùng nhau chúng ta làm nên sức mạnh: Sứ mạng xã hội của Giáo Hội  

(Câu hỏi 22-46) 
Chương 3  Độc đáo và có giá trị vô hạn: Con người (Câu hỏi 47-83) 
Chương 4  Công ích, nhân vị, liên đới, bổ trợ: Các nguyên tắc giáo huấn xã hội của Giáo hội  

(Câu hỏi 84-111) 
Chương  5  Nền tảng của xã hội: Gia đình (Câu hỏi 112-133) 
Chương 6  Nghề nghiệp và ơn gọi: Lao động của con người (Câu hỏi 134-157) 
Chương 7  Phúc lợi và công bằng cho tất cả mọi người: Đời sống kinh tế (Câu hỏi 158-194) 
Chương 8  Quyền lực và luân lý: Cộng đồng chính trị (Câu hỏi 195-228) 
Chương  9  Một thế giới, một nhân loại: Cộng đồng quốc tế (Câu hỏi 229-255) 
Chương 10  Bảo vệ thế giới tạo thành: Môi trường (Câu hỏi 256-269) 
Chương 11  Sống trong tự do không bạo lực: Hòa bình (Câu hỏi 270-304) 
Chương  12  Dấn thân cá nhân và dấn thân xã hội: Tình yêu trong hành động (Câu hỏi 305-328) 
 
 Ngoài Kinh Thánh, DOCAT thường xuyên trích dẫn những thông điệp của các Giáo hoàng như Thông 
điệp Caritas in Veritate của đức Giáo hoàng Bênêđictô và Thông điệp Laudato Si’ của đức Giáo hoàng 
Phanxicô; lời của các vị Thánh như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Mẹ Têrêsa Calcutta; và cả các nhà lãnh 
đạo thế giới hay những người nổi tiếng. Sách có rất nhiều ảnh chụp minh họa đầy màu sắc, được sắp xếp theo 
mục chủ đề, có các hình vẽ minh họa ngộ nghĩnh đáng yêu mang đậm phong cách YOUCAT. 
 
Cẩm nang dành cho người trẻ để thay đổi và dấn thân vì một nền văn minh tình yêu.  
 
 Có thể nói DOCAT là cuốn cẩm nang hành động cho người trẻ, cho sự dấn thân trong các lĩnh vực xã 



hội và cộng đồng. “Với tư cách là người Công giáo, chúng ta có sứ mạng chuyển đổi xã hội trở thành ‘một nền 
văn minh tình yêu’” (câu 319 sách DOCAT). 
 
 Trong lời giới thiệu sách DOCAT đức Thánh cha Phanxicô nhấn mạnh: 
“Không gì khác có thể thay đổi thế giới này mà chính những ai biết đồng hành với Chúa Giêsu dấn thân vào 
thế giới, cùng với Ngài đến với người bị gạt ra bên lề xã hội và đi vào giữa những ai bị coi là “bẩn thỉu” trong 
xã hội. Hơn nữa, chúng con còn phải biết đi vào đời sống chính trị và đấu tranh vì công lý và phẩm giá con 
người, đặc biệt cho những người nghèo khổ nhất. Tất cả chúng con là Giáo hội. Hãy chắc chắn rằng Giáo hội 
sẽ được biến đổi, hãy làm cho Giáo hội luôn sống động, bởi vì chính Giáo hội muốn đặt mình vào cuộc thử 
thách giữa những tiếng khóc than của người bị tước quyền làm chủ cuộc đời mình, giữa những tiếng van xin 
của người nghèo túng và bị bỏ rơi.” 
 
 Lời nhận định của đức Thánh cha Phanxicô về quyển sách cũng cho thấy có một sự gần gũi về tư tưởng 
với Khổng Tử về điều mà Karl Marx gọi là “cải tạo thế giới”: 
 
“DOCAT như một quyển cẩm nang giúp chúng ta thay đổi bằng Tin Mừng trước hết chính bản thân mình [tu 
thân], sau đó hoàn cảnh xung quanh gần gũi nhất của chúng ta [tề gia], và cuối cùng là toàn bộ thế giới [bình 
thiên hạ.]” 
 
 Vì “Với sức mạnh của Tin Mừng, chúng ta thực sự có thể thay đổi thế giới” (Mc 9, 23). 
 
Ra mắt sách DOCAT tại Việt Nam. 
  
 Tháng 9 năm 2017 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã cho ra mắt sách DOCAT bản tiếng Việt. Buổi ra 
mắt diễn ra tại nhà thờ Phú Trung, Quận Tân Bình, Sài Gòn, thu hút được nhiều giới trẻ Công giáo tham gia. 
 
 Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng đang chia sẻ với các bạn trẻ về chủ đề “người trẻ sống Đức tin” trong 
buổi ra mắt sách DOCAT. Ảnh Fanpage DOCAT Vietnam. 
 
 Ngoài chương trình ra mắt sách DOCAT tiếng Việt, sự kiện còn có các hoạt động thảo luận sôi nổi về 
DOCAT. 
 
 Sách DOCAT bản tiếng Việt được Việt hoá về hình ảnh và nội dung để phù hợp với xã hội văn hoá Việt 
Nam. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch ủy ban Công lý và Hoà bình, ngài có lời trình bày trong cuốn 
sách DOCAT tiếng Việt như sau: “người Kitô hữu ngày nay mà không dám lội ngược dòng, thì không phải là 
một Kitô hữu thực thụ.” 
 
Tại Việt Nam, sách DOCAT được bán với giá 70,000đ. 
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