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Đạo mới Chúa Giêsu thiết lập đã 2.000 năm qua. Đạo mới với hai trọng điểm: 
1. Thờ Chúa trong thần khí. 
2. Thờ Chúa trong sự thật. 
Chúa Giêsu tiết lộ đạo mới cho phụ nữ Samari: “Giờ đã đến, và chính là lúc này đây, 

những kẻ thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật” (Ga 4,23). 
Thế nào là thờ Chúa trong thần khí?  
a. Thờ trong tâm hồn: Chúa Giêsu dạy: “Thiên Chúa là thần khí, nên những kẻ thờ 

phượng Người phải thờ phượng trong thần khí” (Ga 4,24). Thần khí (pneuma – esprit – spirit) là 
tinh thần, tâm linh, thuộc thế giới nội tâm,“Cha trên trời thừa biết anh em cần những gì” (Mt 
6,32)cho nên“Khi cầu nguyện, anh em đừng nhiều lời như dân ngoại; họ tưởng cứ nói cho nhiều 
là được nhậm lời”. (Mt 6,7). 

b. Của lễ không còn là chiên bò, vật chất mà là bỏ ý riêng để tuân theo Ý Chúa Cha. 
c. Bàn thờ và đền thờlà chính tâm hồn ta. 
d. Thời điểm không cố định mà liên tục. 
e. Vì thờ phượng không còn là hành vi, nghi thức… mà là trạng tháithường hằng nhưChúa 

Giêsu nói: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình 
của Người”. (Ga 4,34). 

Thế nào là thờ phượng Chúa trong sự thật? 
Nghĩa là thờ phượng Chúa Cha trong, với và qua Chúa Giêsu.  

a. Vì Người là Sự Thật“Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được 
với Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14,6).  

b. Vì Người là hiện thân của Nước Trời. (trong Phúc âm có tới 109 lần Người nói về 
Nước Trời. Người gắn liền Nước Trời với chính mình “Nước Thiên Chúa đang ở giữa các 
ngươi”.(Lc 17,20-21), 

c. Vì Người là Đấng mạc khải, đồng thời cũng là chính mạc khải:"Tôi và Cha Tôi là 
một". (Ga 10:30). 

d. Vì Người là Thầy dạy: trong Tin Mừng, Chúa Giêsu được dân chúng gọi là Thầy(x. Mc 9,5; 
11,21; 14,45) (x. Mc 10,51; Ga 20,16. Gioan dùng 8 lần: 1,38.49; 3,2.26; 4,31; 6,25; 9,2; 11,8). “Người giảng 
dạy họ như Đấng có uy quyền chứ không như các ký lục Do Thái”.(Mt 7,28-29; Mc 1,22-27; Lc 4,32). 

e. Vì Người rao giảng không phải những mảnh sự thật nhưng Người chính là sự thật 
toàn diện. Sự thật này sẽ giải thoát ta khỏi cơn u mê lầm lạc, và đưa ta vào sự tự do của con cái 
Thiên Chúa.   

Có thể nào… chúng ta còn giữ đạo cũ không? 
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