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Đầu năm 2013 tôi gửi lên mạng bài giới thiệu cuốn “Giáo lý cho người trẻ” 
(YOUCAT) là sách giáo lý hiện đại nhất của Hội Thánh Công Giáo. Độc giả chưa 
biết có thể mở Google tìm: “Youcat Sách Giáo lý hiện đại nhất của HTCG”. Cuốn 
này được phát hành vào ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid  khoảng  giữa  tháng  8   
năm  2011. 
 
Sách được xuất bản bằng tiếng Đức, được các nước khác dịch ra khoảng hơn 30 
thứ tiếng trên thế giới. Theo tin tức lúc cuối năm 2011, sách đang được Ban Giáo 
lý Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho dịch sang tiếng Việt. Sang đầu năm 2012, 
tôi may mắn mượn được cuốn Youcat bằng tiếng Anh ít ngày. Tôi vội đọc và thấy 
hấp dẫn quá. Tôi nhờ một bạn ở bên Pháp mua cho tôi và gửi bưu điện về. Hai tuần 
sau, tôi nhận được cuốn Youcat bằng tiếng Pháp, và đọc cẩn thận từng chi tiết. 
Cuối năm 2012 thấy trong mạng có người dịch Youcat nhưng “chỉ dịch câu hỏi và 
câu trả lời, không dịch hết phần giải nghĩa thêm và lời trích dẫn bên cạnh’’; và 
có người đã lấy ra cho sinh viên học giáo lý. Đến lúc đó tôi vẫn chưa thấy sách 
Youcat tiếng Việt được phát hành. Còn tôi đã có giờ đọc Youcat bản tiếng Anh, rồi 
nghiền ngẫm Youcat bản tiếng Pháp, tôi rất tâm đắc và thích thú, và thế là tôi viết 
bài giới thiệu về Youcat. Nhưng bài giới thiệu đó chỉ tóm tắt đại cương, chưa nói 



hết được những đặc điểm độc đáo nhất, và cũng mới chỉ giúp cho độc giả như 
“được cưỡi ngựa xem hoa” mà thôi. 

Nay theo yêu cầu của bạn bè, tôi dành thời gian sẵn có ở nhà hưu để chuyển ý 

toàn bộ sách Youcat, và xin lần lượt chia sẻ từng phần một để sử dụng nội bộ, vì tôi 

cho rằng đây là tài liệu rất cần thiết, rất hữu ích để người trẻ học giáo lý. Chia sẻ này 

nhằm giới thiệu chi tiết hơn những đặc điểm độc đáo của Youcat mà độc giả có thể 

kiểm chứng được nhờ có sẵn bản văn Youcat trong tay. 

 

I. ĐẶC ĐIỂM ĐỘC ĐÁO NỔI CỘM NHẤT CỦA YOUCAT LÀ GÌ? 

Độc giả đã biết, các soạn giả của Youcat là Đức Hồng Y Schönborn, người 

đã có mặt trong việc soạn Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo (SGLCG) năm 1992, 

soạn Sách Toát yếu Giáo lý Hội thánh Công giáo (TYGLHTCG) năm 2005, và 

ngài cũng đứng đầu trong việc soạn thảo Youcat (2011), cùng với một số giám 

mục, linh mục, giáo sư, cũng như hơn 60 bạn trẻ nam nữ, tất cả làm việc với nhau 

trong năm năm trời. Nhờ đó Đức Hồng Y có thể nắm được toàn bộ giáo lý trong 

cả ba cuốn giáo lý của Hội thánh. Tập thể trên đã nhất trí với nhau soạn một sách 

giáo lý mà Đức Bênêđictô XVI gọi là “hơi khác thường”. Ngài giải thích: “hơi 

khác thường về nội dung cũng như về cách trình bày nội dung”. Về nội dung là 

trình bày những gì Hội Thánh Công giáo hôm nay đang tin, và trình bày một đức 

tin không hề mâu thuẫn với lý trí. Về cách trình bày nội dung là các tác giả tuy 

khác nhau nhưng cùng nhất trí thực hiện một sách giáo  lý dễ tiếp thu, dễ hiểu cho 

mọi người trẻ trên khắp năm Châu ở thời hiện đại. Lúc đầu Đức Bênêđictô XVI 

có lo âu và nghi ngờ về sự thành công của nó, nhưng cuối cùng ngài cho rằng: 

“đối với ngài đây là một phép lạ”. (xin xem thư giới thiệu Youcat của Đức 

Bênêđictô XVI). 

Như vậy đặc điểm độc đáo nổi cộm nhất của Youcat đã được Đức Bênêđictô 

XVI nêu bật ngay từ đầu thư giới thiệu, đó chính là ở nội dung của Youcat và cách 

trình bày nội dung. 

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH TRÌNH BÀY NỘI DUNG CỦA YOUCAT ĐƯỢC 

THỰC HIỆN CÁCH NÀO? 

Nội dung là đức tin lãnh nhận từ các Thánh Tông Đồ, được trình bày một 

cách tổng hợp và hữu cơ thành bốn cột trụ cổ điển trong SGLHTCG: Hội thánh 

tin gì, Hội thánh cử hành các mầu nhiệm thế nào, Hội thánh sống theo đời sống 

Chúa  Kitô thế nào, Hội thánh cầu nguyện thế nào. Còn cách trình bày nội dung 

là lo liệu sao để giúp mọi người dễ hiểu trong trí, dễ cảm nghiệm trong lòng, dễ 

thực hành trong đời sống và dễ truyền bá cho người khác. Nội dung và cách trình 

bày nội dung được Youcat thực hiện cách độc đáo và cụ thể như sau: 

Youcat phân phối nội dung trong 527 câu hỏi (Sách Toát yếu có 598 câu hỏi). 



Mỗi câu hỏi là một điểm giáo lý, được coi như là một vấn đề và được trình bày 

thành ba phần: phần hỏi, phần trả lời, phần giải nghĩa. Sau phần trả lời có ghi số 

để tham chiếu SGLHTCG, sau phần giải nghĩa có ghi số tham khảo các câu trong 

Youcat; như thế mỗi câu đều vừa liên kết với nhau như một tổng hợp vừa có quan 

hệ hữu cơ với nhau trong Youcat. Thêm vào ba phần trên có các chứng từ để minh 

họa cho vấn đề, nếu chứng từ thuộc Kinh thánh thì có ký hiệu cuốn sách    , nếu 

là định nghĩa thì có ký hiệu dấu hỏi ?, nếu là trích tư tưởng hay giáo huấn của 

Công đồng, của Giáo phụ, của các Thánh hay các danh nhân… thì có  ký hiệu  hai 

ngoặc kép .  Nhờ các chứng từ này mà ý nghĩa của vấn đề giáo lý được                   thêm 

phong phú, sáng sủa, vừa gắn bó với Lời Chúa, vừa gắn bó với truyền thống sống 

động của Hội Thánh, vừa chứng tỏ vấn đề giáo lý đã được hiểu biết, được thực 

hiện bởi nhiều người ở mọi thời mọi nơi. Sách Youcat xếp các chứng từ ở hai bên 

lề các câu hỏi thưa, bạn đọc phải tìm thì mới gặp chứng từ phù hợp với câu hỏi 

thưa. Trong tập này, tôi đã tìm trước các chứng từ phù hợp với câu hỏi thưa, rồi 

xếp ngay sau mỗi câu hỏi thưa cho tiện. Để đi sâu vào chi tiết, xin trích hai thí dụ:

a/ Thí dụ thứ nhất về đức tin: 

- Sách Toát yếu câu 27: 

H. Tin vào Thiên Chúa có ý nghĩa cụ thể gì cho con người ? 

T. Tin có nghĩa là gắn bó với chính Thiên Chúa, tin tưởng phó thác bản thân cho 

Người và chấp nhận tất cả những chân lý do Người mặc khải vì chính Người là 

chân lý. Tin có nghĩa là tin kính Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi vị: Chúa 

Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 

- Sách Toát yếu câu 28: 

H. Đức tin có những đặc điểm nào? 

T. Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban không và tất cả những ai khiêm tốn cầu xin 

đều có thể đạt tới. Hành vi đức tin là một hành vi nhân linh, nghĩa là một hành vi 

của lý trí con người, được lòng muốn thúc đẩy do tác động của Thiên Chúa, tự do 

chấp nhận chân lý Thiên Chúa. Ngoài ra đức tin còn có đặc tính chắc chắn vì đặt 

nền tảng trên Lời Chúa; đức tin hành động nhờ đức ái (Gl 5,6), đức tin luôn tăng 

triển, đặc biệt nhờ lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện. Ngay từ bây giờ đức tin 

cho chúng ta nếm trước niềm vui trên trời. Sách Toát yếu chỉ có thế. 

Còn sách Youcat đã không lấy lại hai câu này để nói về đức tin, mà trình bày theo 

cách độc đáo của Youcat. Một nữ sinh viên công giáo Đức đang dọn tiến sĩ ngữ 

học, là thành viên của nhóm soạn thảo Youcat, có chia sẻ một chuyện: có hai đứa 

bạn hỏi cô: có đức tin nghĩa là gì? Cô suy nghĩ và cảm thấy bất lực không biết trả 

lời sao. Cô mở mục lục các từ của Youcat, tìm chữ Tin. 



Youcat chỉ cho cô xem câu 21-22. Youcat câu 22: 

22. Tin nghĩa là gì ? 

- Tin là đi vào một tương quan cá vị với Thiên Chúa, và sẵn sàng đón nhận 

tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải về chính Người. [150-152] 

Rồi Youcat giải nghĩa: 

– Khi bắt đầu tin con người thường cảm thấy mình rúng động hoặc âu lo. Con 

người cảm thấy thế giới hữu hình và mọi việc thường xảy ra chưa phải là tất cả. 

Khi tin là họ cảm thấy xúc động vì đụng chạm đến một mầu nhiệm. Rồi họ lần 

theo các dấu vết đưa dẫn họ tới sự hiện hữu của Thiên Chúa và dần dần thấy mình 

tin tưởng để nói với Người, rồi cuối cùng họ tự nguyện bước vào mối tương quan 

với Người. Trong Tin Mừng thánh Gioan ta đọc rằng: “Thiên Chúa, chưa có ai 

thấy bao giờ, chỉ có Con duy nhất ở trong lòng Cha là Chúa Kitô, chính Người đã 

tỏ cho chúng ta biêt” (Ga 1, 18). Đó là lý do tại sao phải tin Chúa Giêsu, Con 

Thiên Chúa, nếu ta muốn biết Thiên Chúa muốn truyền gì cho ta. Tin có nghĩa là 

đồng thuận với Chúa Giêsu và “đặt cược” tất cả đời mình cho Người. 

Đọc xong Youcat, cô sinh viên thú thật rằng: “Tôi hết sức vui sướng vì đã tìm 

được lời lẽ để trả lời cho hai bạn tôi biết tin là gì.” Thêm vào câu hỏi và câu trả lời 

số 22 Youcat còn có các chứng từ: 
« Tin nghĩa là chịu đựng sự khó hiểu của Thiên Chúa suốt đời. Karl Rahner 

(1904-1984, thần học gia Đức) 

« Tôi không tin nếu tôi không nhận thấy rằng tin là điều hợp lý. Thánh Tôma 

Aquinô « Tin vào Thiên Chúa là thấy rằng trong các thực tại của thế giới 

tất cả chưa được nói đến. Tin vào Thiên Chúa là thấy rằng cuộc đời có một ý 

nghĩa. Ludwig Wittgenstein (1889-1951, triết gia Áo) 

« Cái mà ta tin là điều quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn nữa là ta tin vào 

ai. Đức Bênêđictô XVI, 28-05-2005 

« Tôi tin để hiểu. Thánh Anselmô Cantorbery (1033-1109, tiến sĩ Hội Thánh, thần 

học gia Trung Cổ) 

« Tôi không có tưởng tượng. Tôi không thể hình dung ra Thiên Chúa Cha. Tất 

cả điều tôi có thể thấy là Chúa Giêsu. Chân phước Têrêsa Calcutta (1910-1997, 

sáng lập dòng. Đoạt giải Nobel về hòa bình 1979) 

- Youcat câu 307: 

307. Đức tin là gì? 

- Đức tin là nhân đức giúp ta nhận Thiên Chúa có thật, nhận biết sự thật của Người 
và tự gắn bó bản thân với Người [1814 -1816, 1842] 



Youcat giải nghĩa: 

– Đức tin là con đường Thiên Chúa làm ra dẫn ta đến sự thật là chính Thiên Chúa. 

Bởi vì chính Chúa Giêsu là con đường, là sự thật, là sự sống (Ga 14, 6), đức tin không 

chỉ là một thái độ, một tin tưởng nào đó. Một đàng đức tin chất chứa những dữ liệu 

chính xác: Hội Thánh tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, và Hội Thánh có trách nhiệm 

bảo vệ. Người nào đón nhận ơn đức tin, nghĩa là muốn tin, thì tuyên bố chấp nhận đức 

tin đã được gìn giữ trung thành qua các thời đại và nền văn hóa. Đàng khác, tin cũng 

là dấn thân vào một quan hệ tin tưởng với Thiên Chúa, hết lòng, hết trí, hết khả năng. 

Bởi vì điều quan trọng là “đức tin hành động nhờ đức ái” (Gl 5, 6). Không phải qua 

nhũng lời nói hay, mà ta thấy được người nào đó tin ở Thiên Chúa tình yêu, nhưng 

chỉ bằng những hành động do tình yêu của họ. 

Thêm vào câu hỏi, trả lời và giải nghĩa, Youcat còn có một chứng từ: 

Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại nhưng cao trọng hơn 

cả là đức mến. 1Cr 13, 13 

-Youcat câu 21: 

21. Đức tin là gì? 

- Đức tin là nhận biết và trông cậy. Đức tin có bảy đặc điểm: 

1/ Đức tin là ơn ban tuyệt vời của Thiên Chúa, ta nhận được khi ta sốt sắng 

cầu xin. 

2/ Đức tin là sức mạnh siêu nhiên tuyệt đối cần thiết để ta được cứu độ. 

3/ Đức tin là đòi có ý muốn tự do và sự hiểu biết rõ ràng khi ta đón nhận lời 

mời của Thiên Chúa. 

4/ Đức tin là sự chắc chắn tuyệt đối vì chính Chúa Giêsu bảo đảm như thế. 

5/ Đức tin không trọn vẹn, bao lâu đức tin chưa được thể hiện qua những hành 

động bác ái. 

6/ Đức tin lớn dần khi ta luôn biết lắng nghe Lời Chúa và đáp lại Lời Người trong 

cầu nguyện. 

7/ Đức tin cho ta nếm cảm trước niềm vui thiên đàng ngay ở đời này. [153-

165, 179-180, 183-184]. 

Rồi Youcat giải thích: 

– Đức tin còn hơn là hiểu biết rất nhiều, đức tin là tin  tưởng và trông cậy. 

Chính đức tin đã làm ông Abraham di cư sang đất hứa, đã khiến cho các vị tử 

đạo trung thành cho đến chết; và ngày nay, đức tin còn nâng đỡ các Kitô hữu 

bị bách hại. Đức tin chiếm đoạt toàn bộ con người Youcat còn thêm hai chứng 

từ nữa: 



Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thì dù anh em có bảo cây dâu này: 

hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc nó cũng sẽ vâng lời anh em. Lc 

17, 6 

« Bản tính của đức tin là đón nhận một chân lý mà trí tuệ mình không đạt 

tới được; đức tin ấy phải nhất thiết dựa vào chứng từ. Chân phước John Henry 

Newman (1801-1890) 

 

Tóm lại sau khi đối chiếu Sách Toát yếu với Youcat, ta thấy cả hai đều dựa 

vào sách GLHTCG để cho biết đức tin là gắn bó, là có tương quan cá vị với Thiên 

Chúa, là chấp nhận mọi chân lý của Thiên Chúa, là nếm trước niềm vui ở trên trời. 

Tuy nhiên, Sách Toát yếu chú ý hơn đến khía cạnh hiểu biết của đức tin, còn Youcat 

coi đức tin là thái độ của toàn bộ con người bao gồm cả trí tuệ, tấm lòng và hành 

động. Youcat có điểm độc đáo khác mà Toát yếu không có, đó là đề cao vai trò cốt 

yếu của Chúa Kitô trong đức tin, Chúa Kitô là con đường, là sự thật, là sự sống… 

và tin cũng là tin vào Chúa Kitô. Còn điểm độc đáo nữa mà Toát yếu không có đó 

là các chứng từ về đức tin. Youcat có tới chín chứng từ, được chọn từ Kinh thánh 

và các văn sĩ công giáo, các chứng từ giúp cho ý nghĩa của đức tin phong phú và 

sâu rộng hơn, vừa gắn bó với lời Chúa, vừa tác động tới đời sống con người. Ông 

Abraham, các Thánh Tử Đạo, những người bị bách hại chứng tỏ đức tin đã được 

mọi nguời hiểu biết trong trí, cảm nghiệm trong lòng, thể hiện trong đời sống và 

còn truyền bá cho người khác nữa, ở mọi thời và mọi nơi. 

b/ Thí dụ thứ 2: về vấn đề Trời hay Thiên đàng. 

- Sách Toát yếu câu 209. 

H. Trời (Thiên đàng) là gì? 

T. Trời là tình trạng hạnh phúc tối cao và vĩnh viễn. Những ai chết trong ân sủng 

của Thiên Chúa và không cần bất cứ  sự thanh luyện cuối cùng nào, sẽ được quy 

tụ quanh Chúa Giêsu và Đức Maria, các Thiên thần và các Thánh. Như vậy, các 

Ngài làm thành Hội Thánh thiên quốc, nơi các ngài được chiêm ngắm Thiên Chúa 

“mặt giáp mặt” (1Cr 13, 12); các ngài sống trong sự hiệp thông tình yêu với Chúa 

Ba Ngôi và chuyển cầu cho chúng ta. 

« Sự sống thật và theo bản chất cốt tại điều này: Thiên Chúa Cha, nhờ Chúa 

Con và trong Chúa Thánh Thần đổ tràn các hồng ân Thiên Quốc trên tất cả 

không trừ ai. Nhờ lòng thương xót của Người, cả chúng ta là những con 

người, chúng ta cũng đã lãnh nhận lời hứa vĩnh viễn là được sống đời đời. 

Thánh Xirilô thành Giêrusalem. 

Sách Toát yếu chỉ có thế. 



- Youcat câu 52: 

52. Trời là gì? 

- Trời là nơi ở của Thiên Chúa, nơi ở của các Thiên thần và các Thánh, là 

đích điểm của việc sáng tạo. Khi ta nói “trời và đất” là nói đến toàn thể những 

thực tại được Thiên Chúa dựng nên. [325-327] 

Rồi Youcat giải nghĩa: 

– Trời không phải là một nơi nhất định nào đó trong vũ trụ. Trời là một tình trạng 

trong đời sống mai sau. Trời là nơi Chúa thực thi ý muốn của Người mà không có 

gì chống đối. Trời là nơi có cuộc sống mãnh liệt nhất, hạnh phúc nhất, một cuộc 

sống không thể nào có được ở trần gian. Khi nhờ Chúa giúp, ta chờ đợi ở đó 

điều mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng chưa hề cảm được, đó lại là 

điều mà Thiên Chúa muốn dọn sẵn cho những ai mến yêu Người (1Cr 2, 9). 

158, 285 

Và Youcat thêm 2 chứng từ: 

« Chúa Giêsu đã đến để dạy ta rằng Người muốn cho mọi người được lên 

Thiên đàng, còn hỏa ngục mà ngày nay người ta ít nói đến nhưng nó vẫn có 

đó, và nó chỉ là đời  đời đối với tất cả những ai khép lòng mình lại trước tình 

yêu của Người. Đức Bênêdictô XVI 8-5-2007 

« Chúng ta thường luyến nhớ đến  niềm vui trên trời,  nơi Chúa ngự. Chính 

mỗi người đều có khả năng ở với Chúa trên trời ngay từ bây giờ, và ngay 

lúc này được hưởng hạnh phúc với Chúa. Nhưng được hạnh phúc với Chúa 

ngay từ bây giờ nghĩa là gì: là giúp đỡ như Chúa giúp đỡ, cho đi như Chúa 

cho đi, phục vụ  như Chúa  phục vụ, cứu độ như Chúa cứu độ, yêu mến như 

Chúa  yêu mến, ở với Chúa suốt 24/24 giờ và gặp gỡ  Chúa trong bộ quần 

áo khủng khiếp nhất. Bởi vì Chúa đã nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế 

cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho 

chính Ta vậy” Mt 25,40. Mẹ Têrêsa 

- Youcat câu 158. 

158. Trời là gì? 

- Trời là thời gian vô tận của tình yêu không bao giờ còn xa cách giữa Thiên 

Chúa và linh hồn để yêu mến và tìm kiếm Người suốt đời. Được hiệp nhất 

với tất cả các Thiên thần và các Thánh, linh hồn được vui hưởng hạnh phúc 

luôn luôn được ở gần Chúa và với Chúa. Trời là thiên đàng [1023- 1024,1053] 

Rồi Youcat giải nghĩa : 

– Một đôi bạn trẻ nhìn nhau với đôi mắt tình tứ, một em bé đang bú, mắt tìm 



cái nhìn của mẹ như muốn giữ lấy mãi mãi nụ cười… đó là những thí dụ có thể 

cho ta một ý tưởng về trời. Việc có thể nhìn Thiên Chúa “mặt đối mặt” là như 

một thời gian độc nhất của tình yêu kéo dài đến vô tận  52 và thêm 2 chứng từ: 

Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được 

giáp mặt. Bây giờ tôi chỉ biết có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như 

Thiên Chúa biết tôi.  1 Cr 13,12 

« Người ta có thể bị mất của cải đời này trái ý muốn của mình, nhưng sẽ 

không bao giờ mất của cải đời đời mà không hoàn toàn do ý muốn của mình. 

Thánh Augustinô 

 

Tóm lại, qua 2 ví dụ độc giả có thể thấy rõ nội dung và cách trình bày nội 

dung của Youcat được thực hiện cách độc đáo bằng chia thành nhiều vấn đề, và 

mỗi vấn đề gồm câu hỏi, câu trả lời, câu giải nghĩa, lại còn kèm theo các chứng từ 

để minh họa, lấy từ Kinh Thánh và Truyền Thống sống động trong Hội Thánh 

(Công đồng, giáo phụ, các Thánh, các văn sĩ…). Thực ra, cả Sách Toát yếu và 

Youcat phải theo những gì cốt yếu mà truyền thống cổ điển đã để lại, Nhưng Sách 

Toát yếu theo hướng trình bày cổ điển của thần học kinh viện, nhắm tới suy luận 

của trí tuệ để hiểu biết hơn ; còn Youcat cũng nhằm hiểu biết nhưng hiểu biết dựa 

vào kinh nghiệm sống hằng ngày, và hiểu biết để thực hành trong đời sống hằng 

ngày, nghĩa là hiểu biết trong trí và cảm nghiệm trong lòng, rồi đem thực hành 

trong đời sống và còn lo truyền bá cho người thân cận nữa. 

III. TRONG NỘI DUNG VÀ TRONG CÁCH TRÌNH BÀY NỘI DUNG 

YOUCAT CÓ ĐẶC ĐIỂM ĐỘC ĐÁO NÀO ? 

Chúng ta biết cả 2 Sách Toát yếu và Youcat đều phải theo sát nội dung truyền 

thống cổ điển của Hội thánh trong Kinh Tin kính, 7 Bí tích, 10 Điều răn, và kinh 

lạy Cha. Tuy nhiên trong nội dung, Youcat chọn lựa những chủ đề, những câu 

hỏi, câu trả lời, câu giải nghĩa phù hợp với nhu cầu thời hiện đại mà trước đây 

chưa sách nào nói tới, chẳng hạn : dùng chất gây nghiện, làm chết êm dịu, hôn 

nhân đồng tính, thụ thai mướn, toàn cầu hóa, nghiên cứu tế bào gốc, học thuyết 

xã hội công giáo ... Còn trong cách trình bày nội dung, Youcat chọn những chứng 

từ xưa cũng như nay phù hợp với chủ đề để minh họa và giúp áp dụng vào đời 

sống thường ngày. 

3.1 Những câu hỏi, câu trả lời và giải nghĩa độc đáo. 

Chỉ riêng phần I về Kinh Tin Kính, đã có khoảng 20 câu trên 165 câu (Toát 

yếu không có ). 

Câu 41 . Khoa học có làm cho Đấng Tạo hóa thành ra dư thừa không ? 

Câu 42. Có thể vừa chấp nhận tiến hóa vừa tin vào Đấng Tạo hóa không ? 



Câu 43. Thế giới này có phải là sản phẩm của tình cờ không ? Câu 51. Nếu 

Thiên Chúa biết mọi sự và làm được mọi sự, sao không loại bỏ sự dữ ? 

Câu 64. Tại sao Thiên Chúa tạo nên con người có nam có nữ? Câu 65. Người 

có đồng tính luyến ái thì sao ? 

Câu 86. Tại sao Chúa Giêsu đã chờ đến 30 tuổi mới đi giảng đạo ? 

Câu 101. Tại sao Chúa Giêsu phải cứu chuộc bằng cái chết mà không dùng cách 
khác ? 

Câu 130. Các Kitô hữu ‘không công giáo’ có là anh chị em với ta không ? 

Câu 136. Hội thánh nhìn thế nào về các tôn giáo khác? 

Câu 140. Tại sao Hội thánh không là một tổ chức dân chủ? 

Câu 158. Trời là gì ? 

Câu 161. Hỏa ngục là gì ? 

Câu 162. Nếu Thiên Chúa là tình yêu thì tại sao có hỏa ngục ? 

3.2 Những chứng từ độc đáo 

Được chọn trong Kinh thánh, trong các tài liệu của Công đồng, các Giáo phụ, 

các Thánh, các văn sĩ công giáo, các danh nhân thế giới đạo đời, để minh họa cho 

ý nghĩa chủ đề, đồng thời soi sáng cho cách thực hiện giáo lý trong đời sống hôm  

nay. Đúng như Thư gửi Do thái đã viết : « Chúng ta được ngần ấy nhân chứng 

đức tin như đám mây bao quanh » (Dt 12, 1) nhân chứng hay chứng từ bao giờ 

cũng thu hút hấp dẫn hơn lý luận. Sách Toát yếu phần I có 16 chứng từ trên 217 

câu, còn Youcat có 266 chứng từ trên 165 câu. Cần lưu ý rằng việc lựa chọn các 

chứng từ cho phù hợp với chủ đề không phải đơn giản, không phải có sẵn, mà cần 

rất nhiều công sức để đọc Kinh thánh, Công đồng, các Thánh… rồi chọn lựa 

những chứng từ phù hợp với chủ đề và theo đúng chủ đích của mình là để minh 

họa, khuyến khích thực hành. Mặc dù các chứng từ chỉ có hạn: Toát yếu chỉ có 19 

chứng từ trên 598 câu, Youcat có tới 815 chứng từ trên 527 câu ; trong đó danh 

nhân ngoài công giáo chỉ có hai ông là Gandhi (Ấn độ ) câu 330, và ông Lã Bất 

Vi (Tàu) câu 370. Thực ra bên Á đông còn nhiều chứng từ của Khổng Tử, Lão 

Tử… ở Việt Nam nhiều chứng từ của các Thánh Tử đạo). Thế mà tôi đọc trong 

mạng có dịch giả Youcat nói rằng : ‘chỉ dịch câu hỏi và câu trả lời, không dịch 

hết phần giải nghĩa thêm và các lời trích dẫn bên cạnh, như thế công phu của các 

người soạn đi tìm tòi các chứng từ làm thành một kho  những tư tưởng và kinh 

nghiệm sống độc đáo đã trở thành công dã tràng, vừa bỏ mất tính cách độc đáo 

của Youcat, vừa gây thiệt thòi cho độc giả. Chỉ cần chú ý đến các chứng từ trong 

hai ví dụ trên cũng thấy được. 

3.3 Những hình ảnh minh họa. 



Ngoài các chứng từ Youcat còn dùng rất nhiều hình ảnh, hình chụp, các hoạt 

hình… để minh họa cho chủ đề giáo lý. Trong thời hiện đại vi tính ngày nay, hình 

ảnh là một ngôn ngữ vừa hấp dẫn vừa có khả năng diễn tả gấp nhiều lần ngôn ngữ, 

Toát yếu cũng có nhiều hình ảnh mầu, nghệ thuật, có giá trị nhưng quá ít chỉ có 

tất cả 16. Còn Youcat (bản tiếng Pháp) thì có thể nói trong 300 trang sách, không 

có trang nào mà không có hình ảnh trừ 20 trang mục lục: hình ảnh hoặc lớn hoặc 

nhỏ, hình chụp các bức họa, hình chụp các cảnh sống, các nơi sống, có màu hay 

đen trắng, cả các hoạt hình rất linh động… các hình ảnh diễn tả theo chủ đề các 

câu trong kinh Tin kính, 7 Bí tích, 10 Điều răn, kinh lạy Cha. Các hình ảnh tạo cơ 

hội cho độc giả chiêm ngắm, thưởng thức, qua cái đẹp và nghệ thuật, các biến cố 

quan trọng trong mầu nhiệm cứu độ (Cựu ước lẫn Tân ước). Đây là đặc điểm độc 

đáo đáng kể của Youcat. 

ĐỂ KẾT THÚC 

Đây là giới thiệu Youcat cho đến nơi đến chốn,  xin độc giả dẹp bỏ thành 

kiến vốn có về giáo lý, vì ngay từ nhỏ đa số đã phải nhồi nhét giáo lý để lãnh các 

Bí tích, nó đã gây ấn tượng sâu để ngày nay hễ nói đến giáo lý, ta chỉ nghĩ đến 

chuyện giáo lý cho trẻ con, chuyện đã xưa rồi, không liên quan đến mình. Sách 

Youcat phải giúp ta quét sạch thành kiến đó, để ta đổi mới tư duy và nhận định 

rằng Sách Youcat không phải là sách cho trẻ con mà cho người trẻ thời hiện đại 

ngày nay. Tuy nó không phải là một thứ bách khoa từ điển về Kitô giáo hoặc một 

thứ tổng luận thần học về đức tin Kitô giáo nhưng Youcat có đặc điểm này: đó là 

một sách trình bày đức tin Kitô giáo một cách tổng hợp, hữu cơ và ngắn gọn, với 

những định nghĩa, giải nghĩa, và chứng từ phù hợp với thời nay. Một sách giúp ta 

suy niệm và cầu nguyện, giúp ta hiểu biết đức tin sâu sắc hơn, giúp ta sống đức 

tin đích thực hơn, biết cách trả lời hoặc truyền bá đức tin, cũng như có những lời 

lẽ thích hợp để trình bày những vấn đề hóc búa lắt léo về đức tin, về tình yêu, về 

xã hội, về nhân quyền, về sự sống … nhất là những vần đề của thời hiện đại mà 

xưa nay vốn được coi là cấm kỵ khó nói như về tình dục, hôn nhân đồng tính, 

thông dâm, mãi dâm, khiêu dâm, thủ dâm … cho người trẻ hôm nay. 

Đối với các giáo sĩ, tu sĩ, giáo lý viên, các bậc cha mẹ thầy cô, Youcat là tài 

liệu hiện đại nhất, độc đáo nhất, vừa ngắn ngọn vừa đầy đủ, vừa hợp thời, có đủ 

lời Kinh thánh, tài liệu Công đồng, tư tưởng các Giáo phụ, các Thánh, các danh sĩ 

và các danh nhân, giúp thông truyền giáo lý, nhất là giúp dựa theo các giải nghĩa 

hoặc chứng từ của Youcat mà nảy mầm ra các chứng từ về người và việc có thể 

có ở địa phương mình, chắc chắn sẽ góp phần đẩy mạnh Tái Phúc Âm hóa ở địa 

phương mình. 

Tuần Thánh 2013 
 


