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3. Khi tin vào Đức Chúa Trời, Quývị nên thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức
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Lời tựa
Dùnhiều người tin vào Đức Chúa Trời, nhưng ít ai hiểu đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là
gì,vàhọ phải làm gì để tuân theo ýmuốn của Đức Chúa Trời. Đó là vì dù con người quen với từ
“Đức Chúa Trời” và những cụm từ như “công tác của Đức Chúa Trời”, nhưng họ lại không biết
về Đức Chúa Trời, vàcàng không biết về công tác của Ngài. Thế nên, không lạ gìkhi tất cả những
ai không biết về Đức Chúa Trời đều mơ hồ trong niềm tin vào Ngài. Con người không xem trọng
niềm tin vào Đức Chúa Trời, và điều này hoàn toàn làvìviệc tin vào Đức Chúa Trời quálạ lẫm,
quáxa lạ đối với họ. Theo cách này, họ không đáp ứng được các yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nói
cách khác, nếu con người không biết về Đức Chúa Trời, vàkhông biết về công tác của Ngài, thì
họ không phùhợp để được Đức Chúa Trời sử dụng, vàcàng không thể đáp ứng ýmuốn của Ngài.
“Niềm tin nơi Đức Chúa Trời” nghĩa là tin rằng cómột Đức Chúa Trời; đây là khái niệm cơ bản
nhất về việc tin vào Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tin rằng có một Đức Chúa Trời không giống với
thực sự tin vào Đức Chúa Trời; đúng hơn, đó chỉ làmột loại đức tin đơn giản mang đậm màu sắc
tôn giáo. Đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời nghĩa là như sau: Trên cơ sở niềm tin rằng Đức Chúa
Trời nắm quyền tối thượng trên vạn vật, một người trải nghiệm lời Ngài vàcông tác của Ngài, gột
sạch tâm tính bại hoại của mình, thỏa mãn ýmuốn của Đức Chúa Trời, và đi đến hiểu biết về Đức
Chúa Trời. Chỉ cóhành trì
nh kiểu này mới cóthể được gọi là “đức tin nơi Đức Chúa Trời”. Vậy
mà người ta thường xem niềm tin nơi Đức Chúa Trời làmột vấn đề đơn giản vàphùphiếm. Những
người tin vào Đức Chúa Trời theo cách này đã đánh mất ý nghĩa của việc tin vào Đức Chúa Trời,
vàmặc dùhọ cóthể tiếp tục tin cho đến tận phút cuối cùng, họ sẽ không bao giờ được Đức Chúa
Trời chấp thuận, bởi họ đã đi sai đường. Ngày nay, vẫn còn có những người tin vào Đức Chúa
Trời theo câu chữ vàhọc thuyết rỗng tuếch. Họ không biết rằng họ thiếu thực chất của niềm tin
nơi Đức Chúa Trời, vàhọ không thể nhận được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Vậy màhọ vẫn
cầu nguyện với Đức Chúa Trời mong nhận được những phước lành bình an và đầy đủ ân điển.
Chúng ta hãy dừng lại, lắng lòng mình vàtự hỏi: Lẽ nào việc tin vào Đức Chúa Trời thật sự làviệc
dễ nhất trần đời? Lẽ nào tin vào Đức Chúa Trời không có ý nghĩa gì hơn là nhận được nhiều ân
điển từ Đức Chúa Trời? Liệu những người tin vào Đức Chúa Trời màkhông biết về Ngài hoặc
những người tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại chống đối Ngài, cóthể thực sự đáp ứng ýmuốn của
Đức Chúa Trời không?
Đức Chúa Trời và con người không thể được nói đến ngang hàng. Thực chất của Ngài và
công tác của Ngài là điều khó dò lường vàkhóhiểu nhất đối với con người. Nếu Đức Chúa Trời

không đích thân làm công tác của Ngài vàphán lời Ngài trong nhân gian, thì con người sẽ không
bao giờ có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Vàvìvậy, ngay cả những người đã dâng
hiến cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời cũng sẽ không thể nhận được sự chấp thuận của Ngài.
Nếu Đức Chúa Trời không xắn tay vào làm việc, thì dù cho con người cólàm tốt đến đâu cũng đều
vôích, bởi tư tưởng của Đức Chúa Trời sẽ mãi cao hơn tư tưởng của con người, vàsự khôn ngoan
của Đức Chúa Trời con người không thể hiểu được. Vàvìthế, Ta nói những kẻ tuyên bố “hiểu hết”
về Đức Chúa Trời vàcông tác của Ngài là lũ vô dụng, tất cả chúng đều quátự phụ vàngu dốt. Con
người không nên định nghĩa công tác của Đức Chúa Trời; hơn nữa, con người không thể định
nghĩa công tác của Đức Chúa Trời. Trong mắt Đức Chúa Trời, con người nhỏ như một con kiến,
vậy thì làm sao con người cóthể hiểu được công tác của Đức Chúa Trời? Những kẻ thích tuôn ra:
“Đức Chúa Trời không làm việc theo cách này hay cách kia”, hoặc “Đức Chúa Trời như thế này
thế kia” – chẳng phải chúng đang ăn nói ngạo mạn hay sao? Tất cả chúng ta nên biết rằng con
người, thuộc về xác thịt, đều đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Chính bản tính của loài người làchống
đối Đức Chúa Trời. Loài người không thể ngang hàng với Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến hy
vọng khuyên bảo công tác của Đức Chúa Trời. Về việc Đức Chúa Trời chỉ dẫn con người ra sao,
đó là việc riêng của Đức Chúa Trời. Điều thích hợp là con người nên quy phục, vàkhông tuyên
bố quan điểm nọ kia, bởi con người chỉ làhạt bụi. Vìchủ đích của chúng ta làtìm kiếm Đức Chúa
Trời, chúng ta không nên đặt những quan niệm của mình lên trên công tác của Đức Chúa Trời để
Ngài xem xét, và chúng ta càng không được dùng tâm tính bại hoại của mình để cố ýchống đối
công tác của Đức Chúa Trời. Chẳng phải điều đó sẽ biến chúng ta thành những kẻ địch lại Đấng
Christ sao? Làm sao những người như vậy tin vào Đức Chúa Trời được? Vìchúng ta tin rằng có
một Đức Chúa Trời, vàvìchúng ta mong muốn làm hài lòng Ngài vànhìn thấy Ngài, chúng ta nên
tìm kiếm con đường của lẽ thật, và nên tìm cách tương hợp với Đức Chúa Trời. Chúng ta không
được cứng cổ chống đối Ngài. Những hành động như vậy để làm gì?
Ngày nay, Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác mới. Ngươi có thể không thể chấp nhận được
những lời này, vàchúng cóthể nghe kỳ quặc với ngươi, nhưng Ta khuyên ngươi không nên bộc
lộ tính cách tự nhiên của mình, bởi chỉ những ai thật sự đói khát sự công chính trước Đức Chúa
Trời mới cóthể đạt được lẽ thật, vàchỉ những ai thật sự mộ đạo mới cóthể được Ngài khai sáng
vàchỉ dẫn. Kết quả thu được bằng cách tìm kiếm lẽ thật với sự điềm tĩnh, chứ không phải với cãi
vãvàtranh chấp. Khi Ta nói rằng “ngày nay, Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác mới”, Ta đang
nói đến việc Đức Chúa Trời trở lại xác thịt. Cóthể những lời này chẳng làm ngươi bận tâm, cóthể

ngươi coi thường chúng, hoặc thậm chícóthể chúng rất thúvị đối với ngươi. Dù thế nào, Ta cũng
hy vọng rằng tất cả những ai thành tâm mong ngóng Đức Chúa Trời xuất hiện đều cóthể đối mặt
với sự thật này vàxem xét nómột cách kỹ lưỡng, thay vìvội vàng kết luận về nó; đó là điều một
người khôn ngoan nên làm.
Không khó để tìm hiểu một điều như vậy, nhưng nó đòi hỏi mỗi người chúng ta phải biết một
lẽ thật này: Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là
Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên
xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, vàbởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài
sẽ bày tỏ Ngài làgì, vàsẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, vàchỉ lối
cho con người. Xác thịt không cóthực chất của Đức Chúa Trời thìdứt khoát không phải là Đức
Chúa Trời nhập thể; điều này không cógìphải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có
phải làxác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thìhọ phải chứng thực điều này từ tâm
tính Ngài bày tỏ vànhững lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể
của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân
biệt dựa trên thực chất của Ngài. Vàvìthế, để xác định đó có phải làxác thịt nhập thể của Đức
Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán
của Ngài, tâm tính của Ngài vànhiều khía cạnh khác), chứ không phải làhình dáng bên ngoài.
Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, vàvìthế màbỏ qua thực chất của Ngài, thì
điều này chứng tỏ con người thật tối tăm và dốt nát. Hình dáng bên ngoài không thể quyết định
thực chất; hơn nữa, công tác của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ có thể phù hợp với những quan
niệm của con người. Chẳng phải bề ngoài của Jêsus trái ngược với những quan niệm của con người
sao? Chẳng phải diện mạo vàtrang phục của Ngài chẳng thể cung cấp manh mối nào về thân phận
thật sự của Ngài sao? Chẳng phải những người Pha-ri-si đầu tiên đã chống đối Jêsus chính vìhọ
chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài của Ngài vàkhông tiếp nhận đến những lời từ miệng Ngài sao?
Hy vọng của Ta chính làmỗi một anh chị em, những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa
Trời sẽ không lặp lại bi kịch lịch sử. Các ngươi không được trở thành những người Pha-ri-si của
thời hiện đại và đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập tự giámột lần nữa. Các ngươi nên suy xét cẩn
thận cách đón tiếp sự trở lại của Đức Chúa Trời, và các ngươi nên có tư tưởng rõràng về việc làm
thế nào để trở thành người quy phục lẽ thật. Đây là trách nhiệm của tất cả những ai đang chờ đợi
Jêsus tái lâm trên đám mây. Chúng ta nên dụi cặp mắt tâm linh của mình cho sáng ra, và đừng trở
nên sa lầy trong những lời hoang tưởng cường điệu. Chúng ta nên suy nghĩ về công tác thực tế của

Đức Chúa Trời, vànhìn vào khía cạnh thực tế của Đức Chúa Trời. Đừng bị cuốn theo hay đánh
mất chính mình trong những mơ tưởng hão huyền, mãi ngóng chờ ngày Đức Chúa Jêsus cưỡi mây
đột nhiên giáng xuống giữa các ngươi, và mang các ngươi đi, những người chưa bao giờ biết đến
hay nhìn thấy Ngài, vànhững người không biết làm thế nào để thực hiện ýmuốn của Ngài. Tốt
hơn là hãy suy nghĩ về những vấn đề thiết thực hơn!
Ngươi có thể đã mở cuốn sách này vìmục đích nghiên cứu, hay với ý định chấp nhận; dùthái
độ của ngươi là gì, Ta cũng hy vọng ngươi sẽ đọc cuốn sách này đến cuối, vàkhông dễ dàng đặt
nósang một bên. Cólẽ, sau khi đọc những lời này, thái độ của ngươi sẽ thay đổi, nhưng điều đó
tùy thuộc vào động lực của ngươi và mức độ hiểu biết của ngươi. Tuy nhiên, có một điều ngươi
nên biết: Lời của Đức Chúa Trời không thể nói làlời của con người, vàcàng không thể nói lời của
con người làlời của Đức Chúa Trời. Người được Đức Chúa Trời sử dụng không phải là Đức Chúa
Trời nhập thể, và Đức Chúa Trời nhập thể không phải là người được Đức Chúa Trời sử dụng. Ở
đây có một sự khác biệt về bản chất. Cólẽ, sau khi đọc những lời này, ngươi sẽ không công nhận
chúng làlời của Đức Chúa Trời, màchỉ làsự khai sáng mà con người đã đạt được. Nếu thế, ngươi
đã bị sự thiếu hiểu biết làm cho đui mù. Làm sao lời của Đức Chúa Trời cóthể giống với sự khai
sáng mà con người đã đạt được? Lời của Đức Chúa Trời nhập thể mở ra một thời đại mới, dẫn dắt
toàn bộ nhân loại, tiết lộ những lẽ mầu nhiệm, và cho con người thấy phương hướng họ sẽ đi trong
thời đại mới. Sự khai sáng mà con người đạt được chỉ lànhững hướng dẫn đơn giản để thực hành
hay có được kiến thức. Nókhông thể dẫn dắt toàn nhân loại vào một thời đại mới hay tiết lộ những
lẽ mầu nhiệm về chính Đức Chúa Trời. Xét cho cùng, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, vàcon
người là con người. Đức Chúa Trời cóthực chất của Đức Chúa Trời, và con người cóthực chất
của con người. Nếu con người xem lời Đức Chúa Trời phán làsự khai sáng đơn giản bởi Đức
Thánh Linh, vàxem lời của các sứ đồ vànhàtiên tri lànhững lời do đích thân Đức Chúa Trời phán,
thì đó sẽ làsai lầm của con người. Bất kể thế nào, ngươi đừng bao giờ lẫn lộn đúng sai, biến cao
thành thấp, hay nhầm sâu thành nông; bất kể thế nào, ngươi đừng bao giờ cố tình bác bỏ những gì
mình biết làlẽ thật. Tất cả những ai tin rằng cómột Đức Chúa Trời đều nên tìm hiểu vấn đề từ
quan điểm đúng, và chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời cùng những lời mới của Ngài từ
góc độ làvật thọ tạo của Ngài; nếu không, họ sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ.
Sau công tác của Đức Giê-hô-va, Jêsus đã trở nên xác thịt để làm công tác của Ngài giữa con
người. Công tác của Ngài không được thực hiện riêng biệt, màdựa trên công tác của Đức Giê-hôva. Đó là công tác cho một thời đại mới mà Đức Chúa Trời thực hiện sau khi Ngài đã kết thúc

Thời đại Luật pháp. Tương tự, sau khi công tác của Jêsus kết thúc, Đức Chúa Trời tiếp tục công
tác của Ngài cho thời đại tiếp theo, bởi vìtoàn bộ sự quản lýcủa Đức Chúa Trời luôn tiến về phí
a
trước. Khi thời đại cũ trôi qua, nó sẽ được thay thế bởi một thời đại mới, vàmột khi công tác cũ
đã được hoàn thành, sẽ cócông tác mới để tiếp tục sự quản lýcủa Đức Chúa Trời. Đây là sự nhập
thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời, tiếp nối công tác của Jêsus. Tất nhiên, sự nhập thể này không
xảy đến độc lập; đó là giai đoạn công tác thứ ba sau Thời đại Luật pháp vàThời đại Ân điển. Mỗi
lần Đức Chúa Trời khởi xướng một giai đoạn công tác mới, luôn phải cómột khởi đầu mới và điều
đó luôn phải mang đến một thời đại mới. Vìvậy, cũng có những sự thay đổi tương ứng trong tâm
tính của Đức Chúa Trời, cách thức Ngài làm việc, địa điểm làm việc của Ngài, vàdanh xưng của
Ngài. Cho nên, chẳng cógìngạc nhiên khi con người thật khóchấp nhận công tác của Đức Chúa
Trời trong thời đại mới. Nhưng bất kể Ngài bị con người chống đối ra sao, Đức Chúa Trời vẫn
luôn làm công tác của Ngài, vàluôn dẫn dắt toàn nhân loại tiến về phía trước. Khi Jêsus đến nhân
gian, Ngài đã mở ra Thời đại Ân điển vàkết thúc Thời đại Luật pháp. Trong thời kỳ sau rốt, Đức
Chúa Trời đã một lần nữa trở nên xác thịt, vàvới sự nhập thể này, Ngài đã kết thúc Thời đại Ân
điển vàmở ra Thời đại Vương Quốc. Tất cả những ai cóthể chấp nhận sự nhập thể lần thứ hai của
Đức Chúa Trời sẽ được dẫn dắt vào Thời đại Vương Quốc, và hơn nữa, sẽ trở nên cóthể đích thân
chấp nhận sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người,
nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại vàtrở thành của lễ chuộc tội cho con
người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn
cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và
gánh lấy những tội lỗi của con người, màcòn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để
hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Vàvìthế, khi con người đã được
tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, vàbắt đầu
công tác của hình phạt vàsự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất
cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những
phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, vàhọ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự
sống.
Nếu con người vẫn mắc kẹt trong Thời đại Ân điển, thìhọ sẽ không bao giờ loại bỏ được tâm
tính bại hoại của mình, chứ đừng nói đến biết được tâm tính vốn cócủa Đức Chúa Trời. Nếu con
người luôn sống giữa ân điển dồi dào, nhưng không có con đường của sự sống cho phép họ biết
về Đức Chúa Trời hoặc làm hài lòng Ngài, thìhọ sẽ không bao giờ có được Ngài khi tin vào Ngài.

Loại niềm tin này thật sự đáng thương. Khi ngươi đọc xong cuốn sách này, khi ngươi đã cảm
nghiệm từng bước công tác của Đức Chúa Trời nhập thể trong Thời đại Vương quốc, ngươi sẽ cảm
thấy những khao khát ngươi có trong nhiều năm cuối cùng đã trở thành hiện thực. Ngươi sẽ cảm
nhận được rằng chỉ bây giờ ngươi mới thật sự nhìn thấy Đức Chúa Trời trực diện; chỉ cóbây giờ
ngươi mới nhìn thấy diện mạo của Ngài, nghe thấy những lời phán của đích thân Ngài, đánh giá
cao sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, vàthật sự cảm nhận được Ngài cóthực và toàn năng
làm sao. Ngươi sẽ cảm thấy rằng mình đã đạt được nhiều điều mà con người trong quákhứ chưa
từng thấy hay có được. Lúc đó, ngươi sẽ biết rõthế nào là tin vào Đức Chúa Trời, vàthế nào là
tuân theo ýmuốn của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, nếu ngươi cứ bám vào những quan điểm của quá
khứ, vàbác bỏ hay phủ nhận sự thật về sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ
vẫn trắng tay, không đạt được gì, vàcuối cùng sẽ bị tuyên phạm tội chống lại Đức Chúa Trời.
Những ai cóthể vâng theo lẽ thật vàquy phục công tác của Đức Chúa Trời sẽ được xác nhận dưới
danh của Đức Chúa Trời nhập thể lần thứ hai – Đấng Toàn Năng. Họ sẽ cóthể chấp nhận sự chỉ
dẫn của đích thân Đức Chúa Trời, đạt được những lẽ thật nhiều hơn và cao hơn, cũng như có được
cuộc sống thực sự. Họ sẽ nhìn thấy khải tượng mà con người trong quákhứ chưa từng thấy: “Bấy
giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì; vừa xây lại thấy bảy chân đèn bằng vàng, vàở
giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Ðầu
và tóc người trong như lông chiên trắng, như tuyết; mắt như ngọn lửa; chân như đồng sáng đã
luyện trong lò lửa, vàtiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thòra
thanh gươm nhọn hai lưỡi vàmặt như mặt trời khi soi sáng hết sức” (Khải Huyền 1:12-16). Khải
tượng này làsự thể hiện toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời, vàsự thể hiện toàn bộ tâm tính của
Đức Chúa Trời cũng là sự thể hiện về công tác của Đức Chúa Trời trong sự nhập thể hiện tại của
Ngài. Trong những lần tuôn trào sự phán xét vàhình phạt, Con người thể hiện tâm tính vốn cócủa
Ngài thông qua những lời phán, cho phép tất cả những ai chấp nhận hình phạt vàsự phán xét của
Ngài đều nhìn thấy diện mạo thật sự của Con người, làmột sự khắc họa chân thực về diện mạo
của Con người mà Giăng đã nhìn thấy (Tất nhiên, toàn bộ điều này sẽ không thể thấy được với
những ai không chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc). Diện mạo
thật sự của Đức Chúa Trời không sao tả xiết được bằng ngôn ngữ của con người, thế nên Đức
Chúa Trời sử dụng phương tiện mà qua đó Ngài thể hiện tâm tính vốn có của Ngài để cho con
người thấy diện mạo thật của Ngài. Nghĩa là, tất cả những ai đã thấy rõtâm tính vốn cócủa Con
người đều đã nhìn thấy diện mạo thật của Con người, bởi vì Đức Chúa Trời quá vĩ đại vàngôn
ngữ của con người không sao tả xiết. Một khi con người đã cảm nghiệm từng bước công tác của

Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc, thìhọ sẽ biết ý nghĩa thật sự của những lời Giăng nói
về Con người giữa các chân đèn: “Ðầu và tóc người trong như lông chiên trắng, như tuyết; mắt
như ngọn lửa; chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, vàtiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu
người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi vàmặt như mặt trời khi soi sáng
hết sức”. Lúc đó, ngươi sẽ không còn nghi ngờ gìnữa về việc xác thịt bình thường đã nói rất nhiều
lời này, dứt khoát là Đức Chúa Trời nhập thể lần thứ hai. Hơn nữa, ngươi sẽ thật sự cảm thấy mình
được phước biết bao, vàcảm thấy bản thân là người may mắn nhất. Ngươi không sẵn lòng chấp
nhận phước lành này sao?
Trích từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới
Kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, vàcánh cổng của vương
quốc đã được mở ra cho tất cả những ai tìm kiếm sự xuất hiện của Ngài. Anh chị em thân mến,
các ngươi còn đang chờ đợi điều gì? Các ngươi tìm kiếm thứ gì? Các ngươi đang chờ đợi Đức
Chúa Trời xuất hiện sao? Các ngươi đang tìm kiếm dấu chân của Ngài ư? Con người khao khát sự
xuất hiện của Đức Chúa Trời biết bao! Vàthật khóbiết bao để tìm thấy dấu chân của Đức Chúa
Trời! Trong một thời đại như thế này, trong một thế giới như thế này, chúng ta phải làm gì để
chứng kiến ngày Đức Chúa Trời xuất hiện? Chúng ta phải làm gì để theo kịp bước chân của Đức
Chúa Trời? Tất cả những ai đang chờ đợi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đều phải đối mặt với
những câu hỏi như thế. Tất cả các ngươi đều đã suy nghĩ đến chúng nhiều hơn một lần – nhưng
kết quả thì sao? Đức Chúa Trời xuất hiện ở đâu? Dấu chân của Ngài ở đâu? Các ngươi đã có câu
trả lời chưa? Nhiều người sẽ trả lời theo cách này: “Đức Chúa Trời xuất hiện giữa tất cả những ai
theo Ngài vàdấu chân của Ngài đang ở giữa chúng ta; chỉ đơn giản vậy thôi!” Bất cứ ai cũng có
thể đưa ra một câu trả lời theo kiểu rập khuôn như vậy, nhưng các ngươi có hiểu ý nghĩa sự xuất
hiện của Đức Chúa Trời hay dấu chân của Ngài làgìkhông? Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đề
cập đến việc Ngài đến trần gian để đích thân thực thi công tác của mình. Với thân phận vàtâm tính
của riêng Ngài, vàtheo cách tự hữu của Ngài, Ngài giáng xuống giữa loài người để thực hiện công
tác khởi đầu một thời đại vàkết thúc một thời đại. Dạng xuất hiện này không phải làmột hình thức
nghi lễ. Nókhông phải làmột dấu chỉ, một bức tranh, một phép lạ, hoặc một loại khải tượng vĩ đại
nào đó, và nó càng không phải làmột tiến trình tôn giáo. Đó là một sự việc thực tế vàcóthật mà
bất cứ ai cũng có thể chạm tới vàthấy được. Dạng xuất hiện này không phải làchiếu lệ, hay làvì
bất kỳ một công tác ngắn hạn nào; thay vào đó, nó là một giai đoạn công tác trong kế hoạch quản
lýcủa Ngài. Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời luôn đầy ý nghĩa và luôn có sự liên quan nào đó đến
kế hoạch quản lýcủa Ngài. Điều được gọi là “sự xuất hiện” ở đây hoàn toàn khác với hình thức
“xuất hiện” mà trong đó Đức Chúa Trời hướng dẫn, dẫn dắt và khai sáng con người. Đức Chúa
Trời thực hiện một giai đoạn trong công tác vĩ đại của Ngài mỗi lần Ngài mặc khải chính mình.
Công tác này khác với bất kỳ công tác của thời đại nào khác. Đó là điều mà con người không thể
tưởng tượng nổi và cũng chưa bao giờ kinh qua. Đó là công tác bắt đầu một thời đại mới vàkết
thúc thời đại cũ, và đó là một hình thức làm việc mới và được cải tiến để cứu rỗi nhân loại; hơn
thế nữa, đó là công tác đưa nhân loại vào một thời đại mới. Đây chính là ý nghĩa sự xuất hiện của
Đức Chúa Trời.

Một khi các ngươi đã hiểu được ý nghĩa sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, các ngươi nên tìm
kiếm dấu chân của Ngài thế nào đây? Câu hỏi này không khóđể giải thích: bất cứ nơi đâu Đức
Chúa Trời xuất hiện, ở đó các ngươi sẽ tìm được dấu chân của Ngài. Giải thích như vậy nghe có
vẻ đơn giản nhưng lại không dễ trên thực tế, bởi vìnhiều người không biết Đức Chúa Trời xuất
hiện ở đâu, huống gìlàbiết được nơi Ngài muốn, hoặc nơi Ngài nên xuất hiện. Một số người vội
vãtin rằng bất cứ nơi nào Đức Thánh Linh hoạt động, thìở đó Đức Chúa Trời xuất hiện. Hoặc họ
tin rằng bất cứ nơi nào có các nhân vật tâm linh, thìở đó Đức Chúa Trời xuất hiện. Hay họ tin rằng
bất cứ nơi nào có những người nổi danh, thìở đó Đức Chúa Trời xuất hiện. Cho dùniềm tin như
thế là đúng hay sai, ngay lúc này đây, chúng ta hãy bỏ qua một bên. Để giải thích câu hỏi như vậy,
trước tiên chúng ta phải cómột mục tiêu rõ ràng: Chúng ta đang tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa
Trời. Chúng ta không tìm kiếm các nhân vật tâm linh, chúng ta lại càng không đi tìm những nhân
vật nổi tiếng; chúng ta đang đi tìm những dấu chân của Đức Chúa Trời. Vìlýdo này, bởi chúng ta
đang tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa
Trời, lời Đức Chúa Trời, những lời phán của Ngài – bởi vìbất cứ nơi đâu có những lời mới của
Đức Chúa Trời, thìgiọng nói của Đức Chúa Trời ở đó, và bất cứ nơi đâu có bước chân của Đức
Chúa Trời, thìviệc làm của Đức Chúa Trời ở đó. Bất cứ nơi nào có sự bày tỏ của Đức Chúa Trời,
ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện, vàbất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện, thìở đó có lẽ thật,
đường đi và sự sống. Khi tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, các ngươi đã bỏ qua những lời:
“Đức Chúa Trời làlẽ thật, đường đi và sự sống”. Và vì vậy, nhiều người, ngay cả khi họ nhận
được lẽ thật, vẫn không tin rằng họ đã tìm thấy dấu chân của Đức Chúa Trời vàlại càng không
thừa nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thật làmột sai lầm nghiêm trọng! Sự xuất hiện của
Đức Chúa Trời không thể nào hòa hợp với những quan niệm của con người, Đức Chúa Trời lại
càng không thể xuất hiện theo yêu cầu của con người. Đức Chúa Trời đưa ra lựa chọn của riêng
Ngài vàkế hoạch của riêng Ngài khi Ngài thực hiện công tác của mình; hơn thế nữa, Ngài có
những mục tiêu và phương pháp riêng của mình. Dùthực hiện bất cứ công tác gì,Ngài không cần
phải thảo luận với con người hay tìm kiếm lời khuyên của họ, Ngài lại càng không cần phải thông
báo cho từng người một về công tác của Ngài. Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời, màngoài ra,
mọi người nên nhận biết. Nếu các ngươi mong muốn chứng kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời,
mong muốn đi theo dấu chân của Ngài, thì trước tiên các ngươi phải dẹp bỏ những quan niệm của
riêng mình. Ngươi không được đòi hỏi Đức Chúa Trời phải làm điều này hay điều kia, ngươi càng
không nên đặt Ngài trong những ranh giới của chính ngươi và giới hạn Ngài trong những quan
niệm của riêng ngươi. Thay vào đó, các ngươi nên tự hỏi phải làm thế nào để các ngươi tìm kiếm

dấu chân của Đức Chúa Trời, làm thế nào để các ngươi chấp nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Trời,
vàlàm thế nào để các ngươi quy phục công tác mới của Đức Chúa Trời: Đây là điều con người
nên làm. Vì con người không phải làlẽ thật, và không được sở hữu lẽ thật, thế nên họ nên tìm
kiếm, chấp nhận vàvâng phục.
Cho dù ngươi là người Mỹ, người Anh hay người thuộc bất cứ quốc tịch nào, ngươi cũng nên
bước ra khỏi giới hạn về quốc tịch của mình, vượt lên khỏi bản ngãcủa chính mình, vànhìn xem
công tác của Đức Chúa Trời từ thân phận của một loài thọ tạo. Theo cách này, ngươi sẽ không giới
hạn những dấu chân của Đức Chúa Trời. Điều này làbởi vì,ngày nay, nhiều người quan niệm rằng
không thể cóchuyện Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện ở một quốc gia cụ thể, hay giữa một dân tộc nào
đó. Công tác của Đức Chúa Trời thật có ý nghĩa sâu sắc biết bao, vàsự xuất hiện của Đức Chúa
Trời thật quan trọng dường nào! Làm sao mànhững quan niệm và tư tưởng của con người cóthể
đo lường được chúng? Vàvìvậy mà Ta phán, ngươi nên phá bỏ những quan niệm của mình về
quốc tịch vàdân tộc để tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Chỉ có như vậy, ngươi mới
không bị ràng buộc bởi các quan niệm của riêng mình; chỉ có như vậy ngươi mới đủ điều kiện để
đón mừng sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Nếu không, ngươi sẽ vẫn ở trong bóng tối đời đời, và
không bao giờ có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của toàn thể loài người. Ngài không coi mình làtài sản
riêng của bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào, màbắt tay vào thực hiện công tác của mình như Ngài
đã đặt kế hoạch, không bị ràng buộc bởi bất kỳ hình thức, quốc gia hay dân tộc nào. Cólẽ ngươi
chưa bao giờ tưởng tượng ra hình thức này, hoặc cólẽ thái độ của ngươi đối với hình thức này là
một sự phủ nhận, hoặc cólẽ tại quốc gia mà Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài vàgiữa một dân
tộc Ngài mặc khải chính Ngài tình cờ lại bị mọi người kỳ thị vàtình cờ lại là nơi lạc hậu nhất trên
đất. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cósự khôn ngoan của Ngài. Với quyền năng vĩ đại của Ngài, và
bằng lẽ thật vàtâm tính của Ngài, Ngài đã thực sự thu phục được một nhóm người hợp ýhợp lòng
với Ngài, vàmột nhóm người màNgài mong muốn làm cho trọn vẹn – một nhóm bị Ngài chinh
phục, chịu đựng mọi thử luyện vàkhổ nạn cũng như mọi sự bắt bớ, có thể theo Ngài đến cùng.
Mục đích sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, không bị ràng buộc bởi bất kỳ hình thức hay quốc gia
nào, là để Ngài hoàn thành công tác của mình như Ngài đã lên kế hoạch. Điều này cũng giống như
khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt ở Giu-đê: Mục đích của Ngài là để hoàn thành công tác chịu
đóng đinh trên thập tự giánhằm cứu chuộc toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, người Do Thái tin rằng
Đức Chúa Trời không thể làm điều này vàhọ cũng nghĩ rằng không thể nào có việc Đức Chúa

Trời trở nên xác thịt vàmang lấy hình hài của Đức Chúa Jêsus. Điều “không thể” của họ đã trở
thành cơ sở để họ kết án vàchống đối Đức Chúa Trời, vàcuối cùng dẫn đến sự hủy diệt của Y-sơra-ên. Ngày nay, rất nhiều người cũng phạm phải sai lầm tương tự. Họ rao giảng hết sức mình về
việc Đức Chúa Trời sắp xuất hiện, nhưng đồng thời lại lên án sự xuất hiện của Ngài; điều “không
thể” của họ một lần nữa giới hạn sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong phạm vi trí tưởng tượng
của họ. Vàvìthế Ta đã thấy nhiều người cất lên tiếng cười hoang dãvàầm ĩ sau khi nghe lời Đức
Chúa Trời. Nhưng tiếng cười này cógìkhác sự lên án vàbáng bổ của người Do Thái không? Các
ngươi không tôn kính trước sự hiện diện của lẽ thật, lại càng không có thái độ khao khát mong cầu.
Tất cả những gì các ngươi làm là tìm hiểu bừa bãi vàchờ đợi với sự bàng quan. Các ngươi có thể
thu lượm được gìtừ việc tìm hiểu vàchờ đợi như vậy? Các ngươi có nghĩ rằng mình sẽ nhận được
sự hướng dẫn từ đích thân Đức Chúa Trời không? Nếu các ngươi không thể nhận ra những lời
phán của Đức Chúa Trời, làm sao các ngươi có thể đủ điều kiện để chứng kiến sự xuất hiện của
Đức Chúa Trời? Bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện, ở đó lẽ thật được bày tỏ, vàở đó cũng
sẽ cótiếng của Đức Chúa Trời. Chỉ những ai cóthể chấp nhận lẽ thật mới cóthể nghe được tiếng
của Đức Chúa Trời, vàchỉ những người như vậy mới đủ điều kiện để chứng kiến sự xuất hiện của
Đức Chúa Trời. Hãy buông bỏ những quan niệm của ngươi đi! Hãy tự lắng lòng và đọc những lời
này một cách cẩn thận. Nếu ngươi khao khát lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ khai sáng cho ngươi và
ngươi sẽ hiểu ýmuốn vàlời Ngài. Hãy buông bỏ những quan điểm của các ngươi về “điều không
thể”! Người ta càng tin rằng điều gì đó là không thể, thì điều đó càng có khả năng xảy ra, bởi vì
sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời còn cao hơn cả các tầng trời, tư tưởng của Đức Chúa Trời vượt
trội hơn tư tưởng của con người, vàcông tác của Đức Chúa Trời vượt quátầm suy nghĩ và quan
niệm của con người. Điều gìcàng không thể, thìcàng cóthể tìm thấy lẽ thật trong đó. Điều gìcàng
nằm ngoài những quan niệm và trí tưởng tượng của con người, thìlại càng hàm chứa ýmuốn của
Đức Chúa Trời. Điều này làbởi vì, cho dù Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài nơi đâu, thì Đức
Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời, vàbản chất của Ngài sẽ không bao giờ thay đổi vìcớ nơi chốn
hay cách thức xuất hiện của Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời vẫn nhất quán bất kể dấu chân của
Ngài ở đâu, và cho dù dấu chân của Đức Chúa Trời ở đâu chăng nữa, Đức Chúa Trời vẫn là Đức
Chúa Trời của tất cả nhân loại, giống như Đức Chúa Jêsus không chỉ là Đức Chúa Trời của dân
Y-sơ-ra-ên, mà còn là Đức Chúa Trời của tất cả các dân tộc ở Châu Á, Châu Âu vàChâu Mỹ, và
thậm chí còn hơn thế nữa, Ngài là Đức Chúa Trời cómột vàduy nhất trong toàn thể vũ trụ. Vậy
chúng ta hãy tìm kiếm ýmuốn Đức Chúa Trời vàkhám phásự xuất hiện của Ngài trong những lời
phán của Ngài, vàtheo kịp dấu chân của Ngài! Đức Chúa Trời làlẽ thật, đường đi và sự sống. Lời

Ngài vàsự xuất hiện của Ngài tồn tại đồng thời với nhau, vàtâm tính của Ngài vàdấu chân của
Ngài luôn luôn mở ra cho nhân loại. Anh chị em thân mến, Ta hy vọng rằng các ngươi có thể thấy
được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong những lời này, bắt đầu bước theo dấu chân của Ngài
khi các ngươi tiến vào một thời đại mới, và bước vào nơi trời đất mới tươi đẹp, nơi Đức Chúa Trời
đã chuẩn bị cho những ai chờ đợi sự xuất hiện của Ngài!
Từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán
xét vàhành phạt của Ngài
Như hàng trăm triệu người khác theo Đức Chúa Jêsus Christ, chúng ta tuân theo các luật pháp
và điều răn của Kinh Thánh, thụ hưởng vôsố ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, vànhóm lại cùng
nhau, cầu nguyện, ca tụng, vàphụng sự nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ – vàtất cả những điều
này chúng ta đều thực hiện dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Chúa. Chúng ta thường yếu đuối, và
chúng ta cũng thường mạnh mẽ. Chúng ta tin rằng mọi hành động của chúng ta đều đúng theo
những lời dạy bảo của Chúa. Vìthế, khỏi phải bàn, chúng ta cũng tin rằng mình đang đi trên con
đường thực hiện ýmuốn của Cha trên trời. Chúng ta mong ngóng sự trở lại của Đức Chúa Jêsus,
mong ngóng sự giáng xuống đầy vinh hiển của Ngài, mong ngóng sự kết thúc đời sống của chúng
ta trên trần thế, mong ngóng sự xuất hiện của vương quốc, vàmong ngóng mọi thứ như đã được
báo trước trong Sách Khải huyền: Chúa đến, Ngài mang theo thảm họa, Ngài thưởng thiện vàphạt
ác, rồi Ngài dẫn hết thảy những ai theo Ngài và đón chào sự trở lại của Ngài lên gặp Ngài ở tầng
không. Mỗi khi nghĩ tới điều này, chúng ta không thể kiềm được cảm xúc dâng trào và tràn đầy
lòng biết ơn vì chúng ta được sinh ra trong thời kỳ sau rốt vàcómay mắn được chứng kiến sự hiện
đến của Chúa. Dùrằng chúng ta đã phải chịu sự bức hại, chúng ta lại được bù đắp bằng “sự vinh
hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên”. Thật làmột phước lành! Tất cả sự mong ngóng này
cùng với ân điển được Chúa ban cho làm chúng ta luôn trấn tĩnh khi cầu nguyện vàlàm chúng ta
siêng năng nhóm lại cùng nhau hơn. Có thể là năm tới, có thể làngày mai, vàcó thể trong một
khoảng thời gian ngắn hơn con người cóthể nghĩ, Chúa sẽ đột nhiên giáng xuống, xuất hiện giữa
một nhóm người trông chờ Ngài với sự mong ngóng háo hức. Chúng ta chen nhau lên trước, chẳng
ai chịu bị bỏ lại phía sau, tất cả cũng chỉ để được nằm trong nhóm những người đầu tiên thấy được
sự xuất hiện của Chúa, được ở trong số những người được cất lên. Chúng ta đã cho đi tất cả, bất
kể phítổn, vìsự đến của ngày này; một số người đã bỏ việc, một số người từ bỏ gia đình, một số
người rời bỏ hôn nhân, vàmột số người thậm chícòn quyên góp hết những khoản dành dụm của
mình. Thật lànhững hành động tận tụy quên mình! Sự chân thành và trung thành như vậy chắc
chắn còn hơn cả các thánh nhân từ ngàn xưa! Bởi Chúa ban ân điển cho bất kỳ ai Ngài muốn, và
tỏ lòng thương xót đến bất kỳ ai Ngài muốn, nên chúng ta tin rằng những hành động tận tụy và
dâng mình của chúng ta từ lâu đã được Chúa chứng giám. Và cũng như thế, những lời cầu nguyện
thành tâm của chúng ta đã đến được tai Ngài, vàchúng ta tin rằng Chúa sẽ bù đền cho sự cống
hiến của chúng ta. Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời đã ân đãi chúng ta từ trước khi Ngài sáng thế, và
những ân phước cùng lời hứa Ngài đã ban cho chúng ta thì không ai có thể tước bỏ. Tất cả chúng

ta đều đang hoạch định cho tương lai, và như một lẽ đương nhiên, đã biến sự cống hiến vàdâng
mình của chúng ta thành những vật đổi chác hoặc vốn liếng để đổi lấy việc được cất lên gặp Chúa
trên tầng không. Hơn nữa, chúng ta đã không chút do dự đặt mình trên ngôi của tương lai để tể trị
hết thảy mọi quốc gia vàdân tộc, hoặc để trị vì như những vị vua. Tất cả những điều này chúng ta
đều coi như việc đương nhiên, như điều được mong đợi.
Chúng ta coi khinh tất cả những ai chống lại Đức Chúa Jêsus; toàn bộ kết cuộc của họ sẽ là
sự hủy diệt. Ai bảo họ không tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế? Dĩ nhiên, có những lúc
chúng ta làm theo Đức Chúa Jêsus, động lòng thương tới mọi người trên thế gian, bởi họ không
hiểu được, và đó là việc đúng đắn khi chúng ta khoan dung, tha thứ cho họ. Mọi thứ chúng ta làm
đều hợp theo những lời trong Kinh Thánh, bởi tất cả những gìkhông phùhợp với Kinh Thánh đều
làtàthuyết vàdị giáo. Kiểu niềm tin này đã ăn sâu trong tâm trí của mỗi một người trong chúng
ta. Chúa của chúng ta ở trong Kinh Thánh, vànếu chúng ta không rời xa Kinh Thánh, chúng ta sẽ
không rời xa Chúa; nếu chúng ta tuân thủ nguyên tắc này, chúng ta sẽ được cứu rỗi. Chúng ta thúc
giục nhau, hỗ trợ nhau, vàmỗi khi nhóm lại với nhau, chúng ta hy vọng rằng mọi điều chúng ta
nói và làm đều hợp theo ýmuốn của Chúa vàsẽ được Chúa chấp nhận. Mặc cho sự thùnghịch gay
gắt xung quanh chúng ta, lòng chúng ta vẫn tràn ngập niềm vui. Khi chúng ta nghĩ đến những ơn
phước trong tầm tay dễ dàng như thế, thìcógìmàchúng ta không thể gạt sang một bên được? Có
gìmàchúng ta phải miễn cưỡng rời bỏ? Tất cả những điều này đều không cần bàn cãi, vàtất cả
những điều này đều được Đức Chúa Trời để mắt đến. Chúng ta, nhúm người thiếu thốn này đã
được cất ra khỏi đống phân, cũng giống như tất cả các môn đệ bình thường của Chúa Jêsus, mơ
ước được cất lên, được ban phước, vàthống trị mọi quốc gia. Sự hư hoại của chúng ta đã bị phơi
bày trong mắt Đức Chúa Trời, vànhững ham muốn, lòng tham của chúng ta đã bị kết tội trong mắt
Đức Chúa Trời. Thế mà, tất cả những điều này xảy ra một cách thật bình thường, vàthật lô-gic,
đến nỗi chẳng ai trong chúng ta thắc mắc những khao khát của chúng ta liệu cóphải lẽ, càng không
ai trong chúng ta nghi ngờ sự chuẩn xác của mọi thứ chúng ta nắm giữ. Ai cóthể biết được ýmuốn
của Đức Chúa Trời? Chính xác thìkiểu con đường mà con người đang bước đi là gì, chúng ta
không biết tìm kiếm hay khám phá; vàcàng không bận tâm thắc mắc. Bởi vìchúng ta chỉ quan
tâm tới việc liệu chúng ta có được cất lên, liệu chúng ta có được ban phước, liệu cómột chỗ cho
chúng ta ở vương quốc thiên đàng hay không, và liệu chúng ta sẽ cóphần nước trong dòng sông
sự sống vàphần quả trên cây sự sống hay không. Chẳng phải nhằm đạt được những điều này mà
chúng ta tin vào Chúa vàtrở thành môn đệ của Ngài hay sao? Tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ,

chúng ta đã ăn năn, chúng ta đã uống ly rượu đắng, và chúng ta đã vác thánh giá trên lưng. Ai có
thể nói rằng Chúa sẽ không chấp nhận cái giá mà chúng ta đã trả? Ai có thể cho rằng chúng ta
chưa chuẩn bị đủ dầu? Chúng ta chẳng mong làcác nữ đồng trinh dại ấy, hay làmột trong số những
người bị bỏ rơi kia. Hơn nữa, chúng ta cầu nguyện không ngừng, xin Chúa che chở khỏi bị lừa
phỉnh bởi các christ giả, vì Kinh thánh đã nói: “Khi ấy, nếu cóai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng
Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vìnhiều christ giả vàtiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu
lớn, phép lạ, nếu cóthể được thìhọ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn” (Ma-thi-ơ
24:23-24). Hết thảy chúng ta đều đã ghi nhớ những câu Kinh Thánh này; chúng ta thuộc chúng
nằm lòng, và chúng ta xem chúng như báu vật, như sự sống, và như một tín dụng thư quyết định
liệu chúng ta có được cứu rỗi hoặc cất lên hay không…
Trong hàng ngàn năm, những người từng sống đã qua đời, mang theo cả những khao khát và
mơ ước của họ, nhưng liệu họ đã đến được vương quốc thiên đàng hay chưa thì chẳng ai thực sự
biết. Những người chết quay trở lại, đã quên hết tất cả những câu chuyện từng xảy ra, vàhọ vẫn
noi theo những dạy bảo và con đường của cha ông. Và theo cách này, khi năm tháng trôi qua,
không ai biết được liệu Đức Chúa Jêsus của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta, cóthật sự chấp
nhận mọi thứ chúng ta làm hay không. Tất cả những gìchúng ta cóthể làm làtrông chờ một kết
cuộc và suy đoán về mọi thứ sẽ xảy đến. Thế mà Đức Chúa Trời vẫn giữ im lặng suốt, không bao
giờ hiện ra với chúng ta, không bao giờ tròchuyện cùng chúng ta. Vàvìthế, lần theo Kinh Thánh
cùng với những dấu chỉ, chúng ta cố ý đưa ra những phán xét về ýmuốn vàtâm tính của Đức Chúa
Trời. Chúng ta đã quen với sự im lặng của Đức Chúa Trời; chúng ta đã quen với việc đo đếm đúng
sai trong cách cư xử của chúng ta bằng lối suy nghĩ của chính mình; chúng ta đã quen với việc
trông cậy vào kiến thức, những quan niệm, vànhững chuẩn mực đạo đức của chúng ta thay vì
những đòi hỏi mà Đức Chúa Trời đưa ra cho chúng ta; chúng ta đã quen với việc thụ hưởng ân
điển của Đức Chúa Trời; chúng ta đã quen với việc cầu Đức Chúa Trời ban sự trợ giúp bất cứ khi
nào chúng ta cần; chúng ta đã quen với việc chìa tay ra xin Đức Chúa Trời mọi thứ, vàra lệnh cho
Đức Chúa Trời; chúng ta cũng đã quen với việc tuân theo các quy định, mà không để ýtới Đức
Thánh Linh chỉ dẫn chúng ta như thế nào; và còn hơn thế nữa, chúng ta đã quen với những tháng
ngày chúng ta làm chủ chính bản thân mình. Chúng ta tin vào một Đức Chúa Trời như thế này,
Đấng mà chúng ta chưa bao giờ chạm mặt. Những câu hỏi như tâm tính của Ngài như thế nào,
Ngài cógìvàlàgì,ảnh tượng của Ngài trông như thế nào, liệu chúng ta cóbiết Ngài khi Ngài đến
hay không, v.v. – chẳng có điều gìtrong số này làquan trọng. Điều quan trọng làNgài ở trong

lòng chúng ta vàtất cả chúng ta đều đang đợi Ngài, vàchỉ cần chúng ta cóthể tưởng tượng ra Ngài
như thế này hay thế kia là đủ. Chúng ta trân trọng đức tin của chúng ta, vàtrân quýsự duy linh
của chúng ta. Chúng ta nhìn mọi thứ như thể những thứ bẩn tưởi, vàgiẫm mọi thứ dưới chân. Bởi
chúng ta lànhững môn đệ của Chúa vinh hiển, cho dùhành trình códài vàgian khổ thế nào chăng
nữa, cho dùnhững hiểm nguy vàgian khóxảy đến với chúng ta thế nào chăng nữa, thì cũng không
gìcóthể cản được bước chân của chúng ta khi chúng ta theo Chúa. “Sông nước sự sống, trong như
lưu ly, từ ngôi Ðức Chúa Trời vàChiên Con chảy ra. Trên hai bờ sông cócây sự sống trổ mười
hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; vànhững lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn
cósự nguyền rủa nữa; ngôi của Ðức Chúa Trời vàChiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ
hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa vàdanh Chúa sẽ ở trên trán mình. Ðêm không còn có
nữa, vàchúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vìChúa làÐức Chúa Trời sẽ
soi sáng cho; vàchúng sẽ trị vì đời đời” (Khải huyền 22:1-5). Mỗi khi chúng ta ca những lời này,
lòng chúng ta tràn ngập niềm vui sướng vàmãn nguyện vôhạn, vàlệ tuôn trào từ mắt chúng ta.
Tạ ơn Chúa vì đã chọn chúng ta, tạ ơn Chúa vì ân điển của Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta gấp
trăm lần trong cuộc sống này và đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh hằng trong thế giới sắp tới. Nếu
Ngài bảo chúng ta phải chết ngay bây giờ, chúng ta sẽ làm vậy không chút phàn nàn. Ôi lạy Chúa!
Xin hãy đến mau! Hãy xem chúng con đã mong mỏi Ngài mãnh liệt đến chừng nào, và đã từ bỏ
mọi thứ vì Ngài, xin đừng trìhoãn dùchỉ thêm một phút, một giây nào nữa.
Đức Chúa Trời im lặng, và chưa bao giờ hiện ra trước chúng ta, nhưng công việc của Ngài
chưa bao giờ dừng lại. Ngài khảo sát toàn thế gian, chỉ huy vạn vật, vànhìn thấy được tất cả những
lời nói vàviệc làm của con người. Ngài thực hiện sự quản lýcủa Ngài, với những bước đi thận
trọng và đúng theo kế hoạch của Ngài, một cách thầm lặng, không gây tác động mạnh, nhưng
những bước đi của Ngài vẫn tấn tới, từng bước một, đến gần với nhân loại hơn bao giờ hết, vàtòa
phán xét của Ngài được khai triển trong vũ trụ với tốc độ ánh sáng, theo sau làngôi của Ngài giáng
xuống ngay tức thìgiữa chúng ta. Thật làmột khung cảnh uy nghi, thật làmột cảnh tượng trang
nghiêm vàlong trọng! Như chim bồ câu, và như sư tử gầm, Thần đến giữa chúng ta. Ngài làsự
khôn ngoan, Ngài làsự công chính vàoai nghi, vàNgài lặng lẽ đến giữa chúng ta, thi hành thẩm
quyền, tràn đầy tình yêu thương và lòng nhân từ. Không một ai biết sự hiện đến của Ngài, không
một ai chào đón sự hiện đến của Ngài, và hơn nữa, không một ai biết được tất cả những điều Ngài
sắp thực hiện. Cuộc sống của con người tiếp diễn như trước, lòng họ không có gì đổi khác, vàngày
tháng trôi qua như thường lệ. Đức Chúa Trời sống giữa chúng ta, một con người như bao người

khác, như một trong những môn đệ mờ nhạt nhất vàmột tín đồ bình thường. Ngài cónhững theo
đuổi riêng, những mục tiêu riêng; và hơn nữa, Ngài cóthần tính mà người bình thường không có.
Không một ai nhận thấy sự tồn tại của thần tính Ngài, vàkhông một ai nhận ra sự khác biệt giữa
thực chất của Ngài vàcủa con người. Chúng ta sống cùng Ngài, không bị gòbóhay sợ hãi gì,bởi
trong mắt chúng ta, Ngài chỉ làmột tín đồ mờ nhạt. Ngài quan sát nhất cử nhất động của chúng ta,
vàmọi suy nghĩ cùng tư tưởng của chúng ta đều bị phơi bày trước Ngài. Không ai quan tâm đến
sự tồn tại của Ngài, không ai tưởng tượng bất cứ điều gìvề phận sự của Ngài, và hơn nữa, không
ai mảy may nghi ngờ gìvề thân phận của Ngài. Tất cả những gìchúng ta làm làtiếp tục những
theo đuổi của chúng ta, như thể Ngài chẳng liên quan gì đến chúng ta…
Tình cờ, Đức Thánh Linh bày tỏ một đoạn lời “thông qua” Ngài, và mặc dùcảm thấy rất bất
ngờ, chúng ta tuy vậy cũng nhận ra đó là lời phán đến từ Đức Chúa Trời, vàsẵn sàng chấp nhận
nótừ Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì, cho dù ai là người bày tỏ những lời này đi nữa, miễn làchúng
đến từ Đức Thánh Linh, thìchúng ta nên chấp nhận và không được từ chối chúng. Lời phán tiếp
theo cóthể đến thông qua tôi, hoặc thông qua bạn, hoặc qua người khác. Cho dù là ai đi nữa, tất
cả đều là ân điển của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, bất kể là ai, thì chúng ta cũng không thể thờ
phụng con người này, bởi vì dù sao thì người này cũng không thể là Đức Chúa Trời, hay chúng ta
cũng sẽ tuyệt nhiên không chọn một con người bình thường như vậy làm Đức Chúa Trời của chúng
ta. Đức Chúa Trời của chúng ta vĩ đại và đáng tôn kính vô cùng; làm sao một con người mờ nhạt
như vậy cóthể đứng vào chỗ của Ngài? Hơn nữa, chúng ta đang chờ đợi Đức Chúa Trời đến và
mang chúng ta về vương quốc thiên đàng, vậy thìlàm sao một người quámờ nhạt lại cóthể đủ
khả năng làm một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn đến thế? Nếu Chúa cótrở lại, thìphải làtrên
đám mây trắng, hầu cho muôn dân đều cóthể nhìn thấy. Điều đó sẽ thật vinh hiển biết bao! Làm
sao Ngài cóthể ẩn giấu một cách kín đáo giữa đám người bình thường được?
Ấy vậy mà chính con người bình thường này, ẩn mình giữa mọi người, lại là người đang làm
công tác mới cứu rỗi chúng ta. Ngài không cho chúng ta lời giải thích, Ngài cũng không bảo chúng
ta tại sao Ngài đến, màchỉ đơn giản làm công tác Ngài định làm, với những bước đi thận trọng và
theo kế hoạch của Ngài. Những lời nói vàlời phán từ Ngài ngày càng thường xuyên hơn bao giờ
hết. Từ an ủi, khuyên giục, nhắc nhở, vàcảnh báo, đến quở trách vàsửa dạy; từ giọng điệu nhẹ
nhàng mềm mỏng, đến những lời quyết liệt vàoai nghi – tất cả đều là ban lòng thương xót cho con
người vàlàm thấm nhuần nỗi lo sợ trong họ. Mọi điều Ngài nói đều đánh vào những bímật sâu
kín nhất trong chúng ta; những lời của Ngài làm quặn thắt tim gan vàlinh hồn chúng ta, và để cho

chúng ta tràn ngập nỗi hổ thẹn không sao chịu nổi, gần như không biết trốn đi đâu. Chúng ta bắt
đầu tự hỏi liệu Đức Chúa Trời trong lòng người này cóthật sự yêu thương chúng ta hay không, và
chính xác làNgài muốn làm gì. Cólẽ chúng ta chỉ cóthể được cất lên sau khi đã trải qua những
đau đớn này chăng? Trong đầu, chúng ta đang tính toán… về đích đến sắp tới vàvề số phận tương
lai của chúng ta. Tuy nhiên, như trước kia, chẳng ai trong chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã mặc
lấy xác thịt để làm công tác giữa chúng ta. Mặc dù Ngài đã đồng hành cùng chúng ta lâu như thế,
mặc dù Ngài đã phán dạy rất nhiều lời trực tiếp với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không sẵn lòng
chấp nhận một con người bình thường như thế làĐức Chúa Trời của tương lai chúng ta, và chúng
ta càng không sẵn lòng giao phóquyền kiểm soát tương lai và số phận của chúng ta cho con người
mờ nhạt này. Từ Ngài, chúng ta thụ hưởng nguồn cung cấp nước sống vôtận, vàthông qua Ngài,
chúng ta sống mặt đối mặt với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta chỉ biết ơn về ân điển của Đức
Chúa Jêsus ở trên trời, và chưa bao giờ chú ý đến cảm xúc của con người bình thường mang thần
tính này. Tuy thế, như trước đây, Ngài làm công việc của Ngài, khiêm nhường ẩn mình trong xác
thịt, bày tỏ những điều tận đáy lòng Ngài, như thể vôcảm trước sự chối bỏ của nhân loại với Ngài,
như thể vĩnh viễn tha thứ cho sự trẻ con vàngu muội của con người, vàmãi mãi khoan dung cho
thái độ thiếu tôn kính của con người đối với Ngài.
Tự lúc nào không hay, con người mờ nhạt này đã dẫn dắt chúng ta từng bước một vào công
tác của Đức Chúa Trời. Chúng ta trải qua muôn vàn sự thử luyện, chịu vôsố sự sửa phạt, và được
thử lòng bằng cái chết. Chúng ta được biết về tâm tính công chính vàoai nghi của Đức Chúa Trời,
và cũng thụ hưởng tình yêu và lòng thương xót của Ngài, trở nên cảm kích quyền năng vĩ đại và
sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chứng kiến sự đáng mến của Đức Chúa Trời, vànhìn thấy
được sự sốt sắng mong muốn cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời. Trong những lời của con
người bình thường này, chúng ta dần biết được tâm tính vàthực chất của Đức Chúa Trời, hiểu
được ýmuốn của Đức Chúa Trời, biết được bản tính thực chất của con người, vànhìn thấy con
đường dẫn đến sự cứu rỗi vàhoàn thiện. Những lời Ngài khiến chúng ta “chết đi”, và rồi lại khiến
chúng ta “được tái sinh”; những lời Ngài mang lại cho chúng ta niềm ủi an, nhưng cũng làm chúng
ta bị giày vòvìtội lỗi vàcảm giác mắc nợ; những lời Ngài đem lại cho chúng ta niềm vui sướng
vàbình an, nhưng cũng đem lại cả nỗi đau vô hạn. Đôi khi, chúng ta cứ như những con chiên chờ
giết thịt trong tay Ngài; đôi khi, chúng ta như con ngươi trong mắt Ngài, vàthụ hưởng tình yêu
thương dịu dàng của Ngài; đôi khi, chúng ta như kẻ thùcủa Ngài, và dưới tia nhìn của Ngài, chúng
ta bị biến thành tro bụi bởi cơn thịnh nộ của Ngài. Chúng ta là loài người được Ngài cứu rỗi, chúng

ta làgiòi bọ trong mắt Ngài, vàchúng ta lànhững con chiên lạc mà đêm ngày Ngài đau đáu tìm.
Ngài thương xót chúng ta, Ngài khinh miệt chúng ta, Ngài nâng chúng ta lên, Ngài an ủi vàkhuyên
giục chúng ta, Ngài dìu dắt chúng ta, Ngài khai sáng chúng ta, Ngài sửa phạt vàsửa dạy chúng ta,
vàNgài thậm chícòn nguyền rủa chúng ta. Đêm ngày, Ngài không khi nào ngừng lo lắng về chúng
ta, bảo vệ và chăm sóc chúng ta, đêm ngày, không bao giờ rời chúng ta, mà đổ tâm huyết vìchúng
ta vàtrả mọi giávìchúng ta. Trong những lời phán của thân thể xác thịt nhỏ bé và bình thường
này, chúng ta đã thụ hưởng toàn bộ Đức Chúa Trời vànhìn thấy được đích đến mà Đức Chúa Trời
đã ban cho chúng ta. Mặc dùvậy, sự phùphiếm vẫn gây rối trong lòng chúng ta, vàchúng ta vẫn
chưa sẵn lòng tích cực chấp nhận một người như vậy là Đức Chúa Trời của mình. Dù Ngài đã ban
cho chúng ta quánhiều ma-na, quánhiều thứ để thụ hưởng, nhưng chẳng cógìtrong những điều
này cóthể thế chỗ của Chúa trong lòng chúng ta. Chúng ta tôn vinh thân phận và địa vị đặc biệt
của con người này chỉ với sự miễn cưỡng vôcùng. Chừng nào Ngài không mở miệng bảo chúng
ta phải công nhận rằng Ngài là Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bao giờ chủ động công nhận
Ngài là Đức Chúa Trời sẽ đến trong nay mai, thế nhưng đã và đang làm việc giữa chúng ta từ lâu.
Đức Chúa Trời tiếp tục những lời phán của Ngài, vận dụng nhiều phương pháp và góc độ
khác nhau để khuyên răn chúng ta về điều chúng ta nên làm, đồng thời cũng bày tỏ tấm lòng của
Ngài. Lời Ngài mang quyền năng sự sống, chỉ lối cho chúng ta bước đi, và làm cho chúng ta hiểu
được lẽ thật làgì.Chúng ta bắt đầu bị cuốn vào lời Ngài, chúng ta bắt đầu tập trung vào giọng điệu
vàphong cách nói của Ngài, vàmột cách vôthức, chúng ta bắt đầu quan tâm đến những cảm xúc
sâu thẳm của con người chẳng đáng chú ý này. Ngài đổ tâm huyết để làm việc vìchúng ta, mất ăn
mất ngủ vìchúng ta, khóc vìchúng ta, thở dài vìchúng ta, rên rỉ trong ốm đau vì chúng ta, chịu sự
lăng nhục vì đích đến vàsự cứu rỗi của chúng ta, vàsự têliệt cùng sự phản nghịch của chúng ta
làm rơi lệ vàmáu từ tim Ngài. Cách hiện hữu vàsở hữu này không thể có được ở một con người
bình thường, cũng không thể được sở hữu hay đạt được bởi bất kỳ con người bại hoại nào. Ngài
biểu lộ sự bao dung và kiên trì mà không người bình thường nào có được, và tình yêu thương của
Ngài không phải làthứ màloài thọ tạo nào cũng được phúcho. Không ai ngoài Ngài cóthể biết
được mọi ý nghĩ của chúng ta, hoặc nắm bắt được rõràng vàtoàn bộ bản tính vàthực chất của
chúng ta, hoặc phán xét được sự phản nghịch và hư hoại của nhân loại, hoặc nói chuyện với chúng
ta vàlàm việc giữa chúng ta như thế này, thay mặt Đức Chúa Trời trên trời. Không ai ngoài Ngài
được ban cho thẩm quyền, sự khôn ngoan, vàphẩm giácủa Đức Chúa Trời; tâm tính của Đức
Chúa Trời vàviệc Đức Chúa Trời có gì và là gì đều được bộc lộ một cách trọn vẹn nơi Ngài.

Không ai ngoài Ngài cóthể chỉ lối hay mang lại sự sáng cho chúng ta. Không ai ngoài Ngài cóthể
mặc khải những lẽ mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời chưa từng tiết lộ từ khi sáng thế cho đến nay.
Không ai ngoài Ngài cóthể cứu rỗi chúng ta khỏi vòng nôlệ của Sa-tan vàkhỏi tâm tính sa ngã
của chính chúng ta. Ngài đại diện cho Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ tấm lòng sâu thẳm nhất của
Đức Chúa Trời, sự khuyên giục của Đức Chúa Trời, vànhững lời phán xét của Đức Chúa Trời tới
toàn nhân loại. Ngài đã bắt đầu một thời đại mới, một kỷ nguyên mới, vàmở ra một trời đất mới
cùng công tác mới, và Ngài đã mang lại cho chúng ta hy vọng, chấm dứt cuộc sống màchúng ta
đã sống trong sự mơ hồ vàcho phép toàn bộ hữu thể của chúng ta nhìn thấy được, một cách rõ
ràng tuyệt đối, con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Ngài đã chinh phục toàn bộ hữu thể của chúng ta,
vàthu phục được lòng chúng ta. Từ giây phút đó trở đi, tâm trí chúng ta trở nên tỉnh táo, vàlinh
hồn chúng ta dường như được hồi sinh: Con người bình thường, mờ nhạt này – người đã sống giữa
chúng ta vàbị chúng ta chối bỏ lâu nay – chẳng phải đây là Đức Chúa Jêsus, Đấng luôn ở trong
suy nghĩ của chúng ta, khi tỉnh hay khi mơ, và Đấng màchúng ta vẫn hằng mong ngóng đêm ngày
hay sao? Đây chính là Ngài! Đây thực sự là Ngài! Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta! Ngài làlẽ
thật, đường đi, và sự sống! Ngài đã cho chúng ta được sống một lần nữa, được nhìn thấy sự sáng,
và đã khiến lòng chúng ta thôi lang bạt. Chúng ta đã trở về nhàcủa Đức Chúa Trời, chúng ta đã
trở về trước ngôi của Ngài, chúng ta mặt đối mặt với Ngài, chúng ta đã chứng kiến diện mạo của
Ngài, và chúng ta đã nhìn thấy con đường phía trước. Lúc này, lòng chúng ta đã được Ngài chinh
phục hoàn toàn; chúng ta không còn nghi ngờ Ngài làai nữa, không còn chống lại công tác của
Ngài vàlời Ngài nữa, vàchúng ta phủ phục trước Ngài. Chúng ta không mong ước gì hơn là được
theo dấu chân Ngài đến hết cuộc đời, được Ngài hoàn thiện, được đền đáp ân điển của Ngài, đền
đáp tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, tuân theo những sự sắp đặt vàan bài của Ngài,
hợp tác với công tác của Ngài, vàlàm mọi điều chúng ta có thể để hoàn tất những gìNgài giao
phócho chúng ta.
Được Đức Chúa Trời chinh phục cũng giống như một cuộc tỉ thívõnghệ.
Mỗi lời của Đức Chúa Trời đánh vào một trong những điểm huyệt của chúng ta, làm chúng
ta bị tổn thương và tràn ngập nỗi khiếp sợ. Ngài phơi bày hết những quan niệm, những sự tưởng
tượng, vàtâm tính sa ngãcủa chúng ta. Từ tất cả những gì chúng ta nói và làm, đến từng suy nghĩ
vàtừng tư tưởng một của chúng ta, bản tính thực chất của chúng ta được phơi bày trong những lời
Ngài, đặt chúng ta vào tâm trạng sợ hãi vàrun rẩy không biết giấu nỗi hổ thẹn vào đâu. Từng việc
một, Ngài nói cho chúng ta nghe về tất cả những hành động, mục đích và ý định của chúng ta,

thậm chícả tâm tính sa ngã mà chính chúng ta chưa bao giờ phát hiện ra, khiến chúng ta cảm thấy
bị phơi bày hết sự bất hoàn khốn khổ của mình, và còn hơn thế, cảm thấy bị thuyết phục hoàn toàn.
Ngài phán xét chúng ta vìchống đối Ngài, hành phạt chúng ta vìbáng bổ vàlên án Ngài, vàkhiến
chúng ta cảm thấy rằng, trong mắt Ngài, chúng ta chẳng cómột đặc tính tốt nào bùlại, rằng chúng
ta làSa-tan sống. Những hy vọng của chúng ta bị tiêu tan, chúng ta không còn dám đưa ra những
đòi hỏi vôlýhay nuôi bất kỳ hy vọng nào về Ngài, vàthậm chínhững giấc mơ của chúng ta cũng
tan biến chỉ sau một đêm. Đây là một sự thật màchẳng ai trong chúng ta cóthể tưởng tượng được,
vàchẳng ai trong chúng ta cóthể chấp nhận được. Trong khoảnh khắc, chúng ta mất cân bằng nội
tại, vàkhông biết tiếp tục con đường phía trước như thế nào, hay tiếp tục niềm tin của chúng ta
như thế nào. Cóvẻ như thể đức tin của chúng ta đã quay trở lại vạch xuất phát, và như thể chúng
ta chưa từng gặp Đức Chúa Jêsus hay từng biết về Ngài. Những gì trước mắt chúng ta khiến chúng
ta đầy bối rối vàkhiến chúng ta lưỡng lự phân vân. Chúng ta nản chí, chúng ta thất vọng, vàsâu
thẳm trong lòng làsự phẫn nộ lẫn nhục nhã không nén được. Chúng ta cố trút giận, cố tìm một lối
ra, và hơn nữa, cố tiếp tục chờ đợi Đấng Cứu Thế Jêsus của chúng ta, để chúng ta cóthể dốc bầu
tâm sự với Ngài. Mặc dùcónhững lúc chúng ta nhìn bề ngoài cóvẻ vững vàng, không kiêu căng,
cũng không hạ mình, nhưng trong lòng, chúng ta đau đớn bởi một cảm giác mất mát màchúng ta
chưa từng cảm thấy trước đây. Mặc dù đôi lúc, chúng ta có thể trông bình tĩnh một cách bất thường
ở bề ngoài, nhưng tâm trí chúng ta đang cuộn trào nỗi giày vò như đại dương bão táp. Sự phán xét
vàhình phạt của Ngài đã tước đi của chúng ta mọi hy vọng và mơ ước, đặt dấu chấm hết cho những
ham muốn ngông cuồng của chúng ta, vàkhiến chúng ta không sẵn lòng tin rằng Ngài là Đấng
Cứu Thế của chúng ta vàcóthể cứu rỗi chúng ta. Sự phán xét vàhình phạt của Ngài đã mở ra một
hố sâu ngăn cách giữa chúng ta với Ngài, sâu đến mức chẳng ai sẵn sàng vượt qua. Sự phán xét và
hình phạt của Ngài làlần đầu tiên chúng ta phải chịu một thất bại thảm hại như thế, một nỗi nhục
nhãêchề như thế trong đời. Sự phán xét vàhình phạt của Ngài đã khiến chúng ta phải thực sự cảm
kích danh tiết vàsự không khoan nhượng của Đức Chúa Trời trước sự xúc phạm của con người,
màso với điều đó, chúng ta thật đốn mạt vô cùng, ôuế vô cùng. Sự phán xét vàtrừng phạt của
Ngài đã khiến chúng ta lần đầu tiên nhận ra chúng ta ngạo mạn và vênh vang như thế nào, vàcon
người sẽ không bao giờ ngang bằng, hay ngang hàng với Đức Chúa Trời ra sao. Sự phán xét và
trừng phạt của Ngài đã khiến chúng ta khao khát không còn phải sống trong tâm tính sa ngã như
thế nữa, loại bỏ khỏi chúng ta bản tính thực chất này càng sớm càng tốt, vàngừng hèn hạ, khả ố
đối với Ngài. Sự phán xét vàhình phạt của Ngài đã khiến chúng ta vui vẻ vâng phục lời Ngài,
không còn dấy nghịch chống lại những sự sắp đặt vàan bài của Ngài nữa. Sự phán xét vàhình

phạt của Ngài một lần nữa đã đem lại cho chúng ta ham muốn được sinh tồn, vàkhiến chúng ta
vui vẻ chấp nhận Ngài là Đấng Cứu Thế của chúng ta… Chúng ta đã bước ra khỏi công tác chinh
phục, ra khỏi địa ngục, ra khỏi thung lũng bóng tối của sự chết… Đức Chúa Trời Toàn Năng đã
thu phục chúng ta, nhóm người này! Ngài đã chiến thắng Sa-tan, và đánh bại vôsố những kẻ thù
của Ngài!
Chúng ta chỉ làmột nhóm những con người bình thường, sở hữu tâm tính sa-tan sa ngã, những
con người đã được Đức Chúa Trời định trước từ ngàn đời, vàlànhững kẻ thiếu thốn được Đức
Chúa Trời cất lên từ đống phân. Chúng ta từng chối bỏ và lên án Đức Chúa Trời, nhưng giờ đây
đã được Ngài chinh phục. Từ Đức Chúa Trời, chúng ta đã nhận lãnh sự sống, con đường của sự
sống vĩnh hằng. Dùchúng ta cóthể ở bất cứ nơi đâu trên đất, dùchúng ta phải chịu đựng bất cứ
sự ngược đãi hay khổ cực nào, chúng ta cũng không thể rời xa sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn
Năng. Bởi Ngài là Đấng Tạo Hóa của chúng ta, vàlàsự cứu chuộc duy nhất của chúng ta!
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn chảy rộng mở như nước suối, và được ban cho bạn,
cho tôi, cho những người khác, vàcho tất cả những ai thực sự tìm kiếm lẽ thật và trông đợi sự xuất
hiện của Đức Chúa Trời.
Hệt như mặt trăng đi theo mặt trời trong vòng luân phiên vôtận, công tác của Đức Chúa Trời
không bao giờ ngừng, và được thực hiện trên bạn, trên tôi, trên những người khác, vàtrên tất cả
những ai theo dấu chân của Đức Chúa Trời vàchấp nhận sự phán xét cùng hình phạt của Ngài.
Ngày 23 tháng 3 năm 2010
Từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Chương 1 Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời
thật duy nhất đã tạo nên mọi vật

2. Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Sau công tác của Đức Giê-hô-va, Jêsus đã trở nên xác thịt để làm công tác của Ngài giữa con
người. Công tác của Ngài không được thực hiện riêng biệt, màdựa trên công tác của Đức Giê-hôva. Đó là công tác cho một thời đại mới mà Đức Chúa Trời thực hiện sau khi Ngài đã kết thúc
Thời đại Luật pháp. Tương tự, sau khi công tác của Jêsus kết thúc, Đức Chúa Trời tiếp tục công
tác của Ngài cho thời đại tiếp theo, bởi vìtoàn bộ sự quản lýcủa Đức Chúa Trời luôn tiến về phí
a
trước. Khi thời đại cũ trôi qua, nó sẽ được thay thế bởi một thời đại mới, vàmột khi công tác cũ
đã được hoàn thành, sẽ cócông tác mới để tiếp tục sự quản lýcủa Đức Chúa Trời. Đây là sự nhập
thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời, tiếp nối công tác của Jêsus. Tất nhiên, sự nhập thể này không
xảy đến độc lập; đó là giai đoạn công tác thứ ba sau Thời đại Luật pháp vàThời đại Ân điển. Mỗi
lần Đức Chúa Trời khởi xướng một giai đoạn công tác mới, luôn phải cómột khởi đầu mới và điều
đó luôn phải mang đến một thời đại mới. Vìvậy, cũng có những sự thay đổi tương ứng trong tâm
tính của Đức Chúa Trời, cách thức Ngài làm việc, địa điểm làm việc của Ngài, và danh xưng của
Ngài. Cho nên, chẳng cógìngạc nhiên khi con người thật khóchấp nhận công tác của Đức Chúa
Trời trong thời đại mới. Nhưng bất kể Ngài bị con người chống đối ra sao, Đức Chúa Trời vẫn
luôn làm công tác của Ngài, vàluôn dẫn dắt toàn nhân loại tiến về phía trước. Khi Jêsus đến nhân
gian, Ngài đã mở ra Thời đại Ân điển vàkết thúc Thời đại Luật pháp. Trong thời kỳ sau rốt, Đức
Chúa Trời đã một lần nữa trở nên xác thịt, vàvới sự nhập thể này, Ngài đã kết thúc Thời đại Ân
điển vàmở ra Thời đại Vương Quốc. Tất cả những ai cóthể chấp nhận sự nhập thể lần thứ hai của
Đức Chúa Trời sẽ được dẫn dắt vào Thời đại Vương Quốc, và hơn nữa, sẽ trở nên cóthể trực tiếp
chấp nhận sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người,
nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại vàtrở thành của lễ chuộc tội cho con
người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn
cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và
gánh lấy những tội lỗi của con người, màcòn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để
hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Vàvìthế, khi con người đã được
tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, vàbắt đầu
công tác của hình phạt vàsự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất
cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những

phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, vàhọ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự
sống.
Trích từ Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt

Vào thời điểm Jêsus đang thực hiện công tác của Ngài, sự hiểu biết của con người về Ngài
vẫn còn mơ hồ và không rõ ràng. Con người đã luôn tin Ngài là con trai của Đa-vít, vàtuyên bố
Ngài làmột tiên tri vĩ đại, vị Chúa nhân từ đã cứu chuộc tội lỗi của con người. Một số người, dựa
trên đức tin của mình, đã được chữa lành chỉ bằng cách chạm vào mép áo của Ngài; người mù đã
cóthể nhìn thấy vàthậm chí người chết đã có thể được sống lại. Tuy nhiên, con người đã không
thể phát hiện ra tâm tính sa-tan bại hoại ăn sâu bên trong mình, họ cũng không biết làm sao để loại
bỏ nó. Con người đã nhận được nhiều ân điển, chẳng hạn như sự bình an vàhạnh phúc của xác
thịt, đức tin của một thành viên mang lại phước lành cho cả gia đình, chữa lành bệnh tật, v.v. Phần
còn lại lànhững việc lành của con người vàvẻ ngoài tin kính của họ; nếu ai cóthể sống trên cơ sở
của những điều này, thìhọ được xem làmột tín đồ cóthể được chấp nhận. Chỉ những tín đồ thuộc
loại này mới có thể bước vào thiên đàng sau khi chết, điều đó có nghĩa là họ đã được cứu rỗi.
Nhưng, trong cuộc đời của mình, những người này đã không hiểu gìvề con đường sự sống. Tất cả
những gìhọ đã làm là phạm tội rồi sau đó xưng tội trong một chu kỳ liên tục màkhông cóbất kỳ
con đường nào để thay đổi tâm tính của họ: Đó là tình trạng của con người trong Thời đại Ân điển.
Con người đã nhận được sự cứu rỗi hoàn toàn chưa? Chưa! Do đó, sau khi giai đoạn công tác đó
đã kết thúc, vẫn còn công tác phán xét vàhành phạt. Giai đoạn này là để làm cho con người tinh
sạch thông qua lời, vàtừ đó cho họ một con đường để đi theo. Giai đoạn này sẽ không cókết quả
hoặc ý nghĩa nếu nótiếp tục với việc đuổi quỷ, vìnósẽ không tiệt trừ được bản tính tội lỗi của con
người, và con người sẽ đi vào bế tắc trước sự tha thứ cho tội lỗi của họ. Nhờ của lễ chuộc tội, con
người đã được tha tội, vìcông tác chịu đóng đinh đã kết thúc và Đức Chúa Trời đã đánh bại Satan. Nhưng tâm tính bại hoại của con người vẫn còn trong họ, con người vẫn cóthể phạm tội và
chống lại Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vẫn chưa thu phục được loài người. Đó là lý do tại
sao trong giai đoạn công tác này, Đức Chúa Trời dùng lời để phơi bày tâm tính bại hoại của con
người, khiến họ phải thực hành theo con đường đúng đắn. Giai đoạn này có ý nghĩa hơn giai đoạn
trước, cũng như có hiệu quả hơn, vì bây giờ chính lời trực tiếp cung cấp cho sự sống của con người
vàcho phép tâm tính của con người được đổi mới hoàn toàn; đó là một giai đoạn công tác triệt để
hơn nhiều. Do đó, sự nhập thể trong thời kỳ sau rốt đã hoàn tất ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa
Trời vàhoàn thành trọn vẹn kế hoạch quản lýcủa Đức Chúa Trời cho việc cứu rỗi con người.

Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ta đã từng được biết đến là Đức Giê-hô-va. Ta cũng đã được gọi là Đấng Mê-si, vàmọi người
đã từng gọi Ta làJêsus Đấng Cứu thế với tình yêu thương và sự quýtrọng. Tuy nhiên, ngày nay
Ta không còn là Đức Giê-hô-va hay Jêsus màmọi người đã biết trong quákhứ nữa; Ta là Đức
Chúa Trời, Đấng đã trở lại trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt thời đại. Ta chính là
Đức Chúa Trời trỗi dậy từ địa cực, đầy đủ toàn bộ tâm tính của Ta, và đầy thẩm quyền, danh dự
vàvinh hiển. Mọi người chưa từng tiếp xúc với Ta, chưa từng biết đến Ta, vàvẫn luôn không biết
gìvề tâm tính của Ta. Từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, không một ai từng nhìn thấy Ta. Đây là
Đức Chúa Trời, Đấng hiện ra cho con người trong thời kỳ sau rốt nhưng lại ẩn giấu giữa con người.
Ngài cư ngụ giữa con người, chân thật vàthực tế, như mặt trời thiêu đốt vàngọn lửa cháy rực, đầy
dẫy quyền năng và tràn đầy thẩm quyền. Sẽ không cómột người hay một vật gìkhông bị phán xét
bởi những lời của Ta, vàsẽ không cómột người hay một vật gì không được làm cho thanh sạch
thông qua sự thiêu đốt của ngọn lửa. Cuối cùng, mọi quốc gia sẽ được phước nhờ những lời của
Ta, và cũng bị đập tan thành từng mảnh vìnhững lời của Ta. Theo cách này, tất cả mọi người trong
thời kỳ sau rốt sẽ thấy rằng Ta là Đấng Cứu Thế tái lâm, vàrằng ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng
chinh phục toàn thể nhân loại. Vàtất cả sẽ thấy rằng Ta đã từng làcủa lễ chuộc tội cho con người,
nhưng trong thời kỳ sau rốt Ta còn trở thành những tia mặt trời thiêu đốt mọi thứ, cũng như là Mặt
Trời công chính phơi bày muôn vật. Đây là công tác của Ta trong thời kỳ sau rốt. Ta đã lấy danh
này vàsở hữu tâm tính này hầu cho tất cả mọi người cóthể thấy rằng Ta làmột Đức Chúa Trời
công chính, mặt trời thiêu đốt, ngọn lửa cháy rực, vàhầu cho tất cả có thể thờ phượng Ta, Đức
Chúa Trời cómột vàthật, vàhầu cho họ cóthể nhìn thấy dung nhan thật của Ta: Ta không chỉ là
Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, vàTa không chỉ là Đấng Cứu Chuộc; mà Ta là Đức Chúa Trời
của mọi tạo vật trên khắp các từng trời, đất vàbiển.
Trích từ “Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một ‘đám mây trắng’” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời tiếp tục những lời phán của Ngài, vận dụng nhiều phương pháp và góc độ
khác nhau để khuyên răn chúng ta về điều chúng ta nên làm, đồng thời cũng bày tỏ tấm lòng của
Ngài. Lời Ngài mang quyền năng sự sống, chỉ lối cho chúng ta bước đi, và làm cho chúng ta hiểu
được lẽ thật làgì.Chúng ta bắt đầu bị cuốn vào lời Ngài, chúng ta bắt đầu tập trung vào giọng điệu
vàphong cách nói của Ngài, vàmột cách vôthức, chúng ta bắt đầu quan tâm đến những cảm xúc
sâu thẳm của con người chẳng đáng chú ý này. Ngài đổ tâm huyết để làm việc vìchúng ta, mất ăn
mất ngủ vìchúng ta, khóc vìchúng ta, thở dài vìchúng ta, rên rỉ trong ốm đau vì chúng ta, chịu sự

lăng nhục vì đích đến vàsự cứu rỗi của chúng ta, vàsự têliệt cùng sự phản nghịch của chúng ta
làm rơi lệ vàmáu từ tim Ngài. Cách hiện hữu vàsở hữu này không thể có được ở một con người
bình thường, cũng không thể được sở hữu hay đạt được bởi bất kỳ con người bại hoại nào. Ngài
biểu lộ sự bao dung và kiên trì mà không người bình thường nào có được, vàtình yêu thương của
Ngài không phải làthứ màloài thọ tạo nào cũng được phúcho. Không ai ngoài Ngài cóthể biết
được mọi ý nghĩ của chúng ta, hoặc nắm bắt được rõràng vàtoàn bộ bản tính vàthực chất của
chúng ta, hoặc phán xét được sự phản nghịch và hư hoại của nhân loại, hoặc nói chuyện với chúng
ta vàlàm việc giữa chúng ta như thế này, thay mặt Đức Chúa Trời trên trời. Không ai ngoài Ngài
được ban cho thẩm quyền, sự khôn ngoan, vàphẩm giácủa Đức Chúa Trời; tâm tính của Đức
Chúa Trời vàviệc Đức Chúa Trời có gì và là gì đều được bộc lộ một cách trọn vẹn nơi Ngài.
Không ai ngoài Ngài cóthể chỉ lối hay mang lại sự sáng cho chúng ta. Không ai ngoài Ngài cóthể
mặc khải những lẽ mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời chưa từng tiết lộ từ khi sáng thế cho đến nay.
Không ai ngoài Ngài cóthể cứu rỗi chúng ta khỏi vòng nôlệ của Sa-tan vàkhỏi tâm tính sa ngã
của chính chúng ta. Ngài đại diện cho Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ tấm lòng sâu thẳm nhất của
Đức Chúa Trời, sự khuyên giục của Đức Chúa Trời, vànhững lời phán xét của Đức Chúa Trời tới
toàn nhân loại. Ngài đã bắt đầu một thời đại mới, một kỷ nguyên mới, vàmở ra một trời đất mới
cùng công tác mới, và Ngài đã mang lại cho chúng ta hy vọng, chấm dứt cuộc sống màchúng ta
đã sống trong sự mơ hồ vàcho phép toàn bộ hữu thể của chúng ta nhìn thấy được, một cách rõ
ràng tuyệt đối, con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Ngài đã chinh phục toàn bộ hữu thể của chúng ta,
vàthu phục được lòng chúng ta. Từ giây phút đó trở đi, tâm trí chúng ta trở nên tỉnh táo, vàlinh
hồn chúng ta dường như được hồi sinh: Con người bình thường, mờ nhạt này – người đã sống giữa
chúng ta vàbị chúng ta chối bỏ lâu nay – chẳng phải đây là Đức Chúa Jêsus, Đấng luôn ở trong
suy nghĩ của chúng ta, khi tỉnh hay khi mơ, và Đấng màchúng ta vẫn hằng mong ngóng đêm ngày
hay sao? Đây chính là Ngài! Đây thực sự là Ngài! Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta! Ngài làlẽ
thật, đường đi, và sự sống!
Trích từ “Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét vàhành phạt của Ngài” trong Lời xuất hiện trong
xác thịt

Công tác của ngày nay đã thúc đẩy công tác của Thời đại Ân điển; nghĩa là, công tác trong
toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm đã tiến lên phía trước. Mặc dùThời đại Ân điển đã kết
thúc, nhưng công tác của Đức Chúa Trời vẫn tiến triển. Tại sao Ta phán hết lần này đến lần khác
rằng giai đoạn công tác này xây dựng dựa trên Thời đại Ân điển vàThời đại Luật pháp? Bởi vì

công tác của ngày nay làmột sự tiếp nối của công tác được thực hiện trong Thời đại Ân điển, và
một sự tiến bộ so với công tác được thực hiện trong Thời đại Luật pháp. Ba giai đoạn được liên
kết chặt chẽ với nhau, với mỗi mắt xích trong chuỗi liên kết được gắn chặt với mắt xích kế tiếp.
Tại sao Ta cũng phán rằng giai đoạn công tác này xây dựng dựa trên giai đoạn được thực hiện bởi
Jêsus? Giả sử rằng giai đoạn này không xây dựng dựa trên công tác được thực hiện bởi Jêsus, thì
một sự đóng đinh khác sẽ phải diễn ra trong giai đoạn này, vàcông tác cứu chuộc của giai đoạn
trước sẽ phải được thực hiện lại từ đầu. Điều này sẽ là vô nghĩa. Và do đó, không phải làcông tác
được kết thúc hoàn toàn, màlàthời đại đã tiến lên vàmức độ của công tác đã được nâng lên cao
hơn trước. Cóthể nói rằng giai đoạn công tác này được xây dựng trên nền tảng của Thời đại Luật
pháp vàtrên tảng đá công trình của Jêsus. Công tác của Đức Chúa Trời được xây dựng theo từng
giai đoạn, và giai đoạn này không phải làmột sự khởi đầu mới. Chỉ cósự kết hợp của ba giai đoạn
công tác mới có thể được xem làkế hoạch quản lý sáu nghìn năm. Công tác của giai đoạn này
được thực hiện trên nền tảng công tác của Thời đại Ân điển. Nếu hai giai đoạn công tác này không
liên quan đến nhau, thìtại sao sự đóng đinh không bị lặp lại trong giai đoạn này? Tại sao Ta không
mang tội lỗi của con người, mà thay vào đó lại đến để trực tiếp phán xét vàhành phạt con người?
Nếu Ta không thực hiện công tác phán xét vàhành phạt con người sau khi bị đóng đinh, và giờ Ta
đến không phải bởi quan niệm của Đức Thánh Linh, thìTa sẽ không đủ tư cách để phán xét và
hành phạt con người. Chính bởi vìTa vàJêsus làmột nên Ta đến trực tiếp để hành phạt vàphán
xét con người. Công tác ở giai đoạn này được xây dựng hoàn toàn dựa trên công tác ở giai đoạn
trước. Đó là lý do tại sao chỉ cóloại công tác này mới cóthể đưa con người, từng bước một, vào
sự cứu rỗi. Jêsus và Ta đến từ cùng một Thần. Mặc dùxác thịt của Chúng Ta không liên quan đến
nhau, nhưng Thần của Chúng Ta làmột; mặc dùnội dung của những gìChúng Ta làm vàcông tác
Chúng Ta đảm nhận không giống nhau, nhưng Chúng Ta giống nhau về bản chất; xác thịt của
Chúng Ta mang hình dạng khác nhau, nhưng điều này làdo sự thay đổi trong thời đại vàcác yêu
cầu khác nhau trong công tác của Chúng Ta; chức vụ của Chúng Ta không giống nhau, vìvậy công
tác Chúng Ta làm ra vànhững tâm tính màChúng Ta tỏ lộ ra cho con người cũng khác nhau. Đó
làlýdo tại sao những gì con người thấy vàhiểu ngày nay không giống như trong quá khứ, làdo
sự thay đổi trong thời đại. Mặc dùHọ khác nhau về giới tính vàhình dạng xác thịt của Họ, vàHọ
không được sinh ra trong cùng một gia đình, càng không sống trong cùng một khoảng thời gian,
nhưng Thần của Họ vẫn làmột. Mặc dù xác thịt của Họ không có mối quan hệ về huyết thống
cũng như về thể chất dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng không thể phủ nhận rằng Họ lànhững xác
thịt nhập thể của Đức Chúa Trời trong hai thời kỳ khác nhau. Việc Họ lànhững xác thịt nhập thể

của Đức Chúa Trời làmột sự thật không thể chối cãi, mặc dùHọ không cùng huyết thống vàkhông
dùng chung một thứ ngôn ngữ của loài người (một người lànam nói tiếng của người Do Thái còn
người kia lànữ chỉ nói tiếng Trung Quốc). Chính vìnhững lýdo này màHọ đã sống ở những quốc
gia khác nhau để thực hiện công việc màtừng người cần phải làm, vàcòn trong những thời kỳ
khác nhau nữa. Mặc dù thực tế rằng Họ làcùng một Thần, có cùng bản chất, nhưng không có
những sự tương đồng tuyệt đối giữa vẻ bề ngoài của xác thịt Họ. Tất cả những gìHọ cóchung là
cùng một nhân tính, nhưng xét về hình dạng bên ngoài của xác thịt Họ vàhoàn cảnh sinh ra của
Họ, thìHọ không giống nhau. Những điều này không ảnh hưởng đến công việc tương ứng của Họ
hoặc đến kiến thức mà con người cóvề Họ, vìxét cho cùng, Họ làcùng một Thần vàkhông ai có
thể tách rời Họ. Mặc dù Họ không có quan hệ huyết thống, nhưng toàn bộ hữu thể của Họ chịu
trách nhiệm về Thần của họ, phân bổ cho Họ những công việc khác nhau trong những thời kỳ khác
nhau, vàphân xác thịt của Họ theo các dòng dõi huyết thống khác nhau. Thần của Đức Giê-hô-va
không phải làcha của Thần của Jêsus, vàThần của Jêsus không phải làcon trai của Thần của Đức
Giê-hô-va: Họ làcùng một Thần. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời nhập thể ngày nay vàJêsus
không cóquan hệ về huyết thống, nhưng Họ làmột, điều này làdo Thần của Họ làmột. Đức Chúa
Trời cóthể làm công tác của lòng thương xót và nhân từ, cũng như công tác của sự phán xét công
chính vàhành phạt con người, vàviệc giáng sự rủa sả xuống cho con người; vàcuối cùng, Ngài
cóthể làm công việc hủy diệt thế gian vàtrừng phạt kẻ ác. Chẳng phải chính Ngài làm tất cả những
điều này sao? Đây chẳng phải làsự toàn năng của Đức Chúa Trời sao?
Trích từ “Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đối với mọi người, công tác của xác thịt nhập thể lần thứ hai dường như hoàn toàn không
giống với lần đầu, khác xa đến nỗi cả hai dường như không có điểm gìchung, vàkhông cógìtrong
công tác lần đầu cóthể thấy được trong lần này. Dùcông tác của xác thịt nhập thể lần thứ hai khác
với lần đầu, nhưng điều đó không chứng tỏ nguồn gốc của các Ngài không phải làmột và như
nhau. Nguồn gốc của các Ngài có như nhau hay không phụ thuộc vào bản chất công tác được thực
hiện bởi xác thịt, chứ không phải vào vỏ bọc bên ngoài của các Ngài. Suốt ba giai đoạn công tác
của Đức Chúa Trời, Ngài đã nhập thể hai lần, vàtrong cả hai lần, công tác của Đức Chúa Trời
nhập thể đều mở ra một thời đại mới, khởi đầu một công tác mới; các lần nhập thể bổ sung cho
nhau. Mắt người không thể thấy hai xác thịt thực sự đến từ cùng một nguồn gốc. Không cần phải
nói, điều này vượt quákhả năng của mắt người hay tâm trí con người. Nhưng về thực chất, các
Ngài làmột, bởi công tác của các Ngài bắt nguồn từ cùng một Thần. Việc hai xác thịt nhập thể có

xuất phát từ cùng nguồn gốc hay không thìkhông thể được nhận định theo thời kỳ và nơi chốn các
Ngài được sinh ra, hoặc những yếu tố tương tự, màphải theo công tác thần thánh do các Ngài bày
tỏ. Xác thịt nhập thể thứ hai không thực hiện bất kỳ công tác nào mà Jêsus đã làm, bởi công tác
của Đức Chúa Trời không theo lệ thường, màmỗi lần đều mở ra một con đường mới. Xác thịt
nhập thể thứ hai không nhằm đào sâu thêm hay củng cố ấn tượng về xác thịt thứ nhất trong tâm trí
con người, mànhằm bổ sung vàhoàn thiện nó, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của con người về
Đức Chúa Trời, phávỡ mọi quy tắc tồn tại trong lòng người, vàxóa bỏ những hình tượng sai lệch
về Đức Chúa Trời trong lòng họ. Cóthể nói rằng không cómột giai đoạn riêng lẻ nào trong công
tác của chính Đức Chúa Trời có thể cho con người một sự hiểu biết trọn vẹn về Ngài; mỗi giai
đoạn chỉ cung cấp một phần, không phải toàn bộ. Dù Đức Chúa Trời đã bày tỏ đầy đủ tâm tính của
Ngài, nhưng bởi vìkhả năng hiểu biết hạn hẹp của con người, nên sự hiểu biết của họ về Đức Chúa
Trời vẫn chưa trọn vẹn. Bằng ngôn ngữ con người, để truyền tải toàn bộ tâm tính của Đức Chúa
Trời là điều không thể; hơn nữa, làm sao một giai đoạn công tác đơn lẻ của Đức Chúa Trời lại có
thể bày tỏ đầy đủ về Ngài được? Ngài làm việc trong xác thịt dưới vỏ bọc nhân tính bình thường
của Ngài, và người ta chỉ cóthể biết đến Ngài qua những bày tỏ của thần tính Ngài, không phải
qua vỏ bọc thể xác của Ngài. Đức Chúa Trời đến trong xác thịt để cho con người biết đến Ngài
thông qua những công tác khác nhau của Ngài, và không giai đoạn công tác nào của Ngài giống
giai đoạn nào. Chỉ theo cách này, con người mới cóthể có được một sự hiểu biết đầy đủ về công
tác trong xác thịt của Đức Chúa Trời, không bị giới hạn trong một khía cạnh đơn lẻ nào. Dùcông
tác của hai xác thịt nhập thể là khác nhau, nhưng thực chất của hai xác thịt vànguồn gốc công tác
của các Ngài lại y hệt nhau; chỉ là, các Ngài hiện hữu để thực hiện hai giai đoạn công tác khác
nhau, vàxuất hiện trong hai thời đại khác nhau. Bất kể thế nào, các xác thịt nhập thể của Đức Chúa
Trời đều cócùng thực chất vàcùng nguồn gốc – đây là một sự thật không ai cóthể phủ nhận.
Trích từ “Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

3. Sự cứu rỗi chỉ cóthể đến từ niềm tin vào Đức Chúa Trời
Toàn Năng
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Khi Jêsus đến nhân gian, Ngài đã mở ra Thời đại Ân điển vàkết thúc Thời đại Luật pháp.
Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã một lần nữa trở nên xác thịt, vàvới sự nhập thể này, Ngài
đã kết thúc Thời đại Ân điển vàmở ra Thời đại Vương Quốc. Tất cả những ai cóthể chấp nhận sự
nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sẽ được dẫn dắt vào Thời đại Vương Quốc, và hơn nữa,
sẽ trở nên cóthể trực tiếp chấp nhận sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Mặc dù Jêsus đã làm nhiều
công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại vàtrở thành
của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại
hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở
thành của lễ chuộc tội vàgánh lấy những tội lỗi của con người, màcòn cần Đức Chúa Trời làm
công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và
vìthế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người
vào thời đại mới, vàbắt đầu công tác của hình phạt vàsự phán xét. Công tác này đã đưa con người
vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật
cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, vàhọ sẽ đạt
được lẽ thật, đường đi, và sự sống.
Trích từ Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt

Lần nhập thể đầu tiên là để cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, để cứu chuộc họ bằng thân thể
xác thịt của Jêsus, nghĩa là Ngài đã cứu con người khỏi thập tự giá, nhưng tâm tính sa-tan bại hoại
vẫn còn trong con người. Lần nhập thể thứ hai không còn để làm một của lễ chuộc tội nữa, màlà
để cứu rỗi hoàn toàn những ai đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Điều này được thực hiện hầu cho
những ai đã được tha thứ cóthể được giải thoát khỏi tội lỗi của mình và được làm thanh sạch hoàn
toàn, vàqua việc đạt được một tâm tính thay đổi, màthoát khỏi ảnh hưởng bóng tối của Sa-tan và
trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách này, con người mới cóthể được nên thánh
hoàn toàn. Sau khi Thời đại Luật pháp kết thúc, vàbắt đầu với Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời
đã bắt đầu công tác cứu rỗi, tiếp tục cho đến thời kỳ sau rốt, khi màthông qua việc phán xét và
hành phạt loài người vìsự phản nghịch của họ, Ngài sẽ hoàn toàn làm tinh sạch loài người. Chỉ
khi đó Đức Chúa Trời mới kết thúc công tác cứu rỗi của Ngài và bước vào sự nghỉ ngơi.

Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác của thời kỳ sau rốt làphán lời. Những thay đổi to lớn cóthể đạt được nơi con người
thông qua lời. Những thay đổi hiện đã đạt được nơi những con người này khi họ chấp nhận những
lời này lớn hơn nhiều so với những thay đổi đạt được nơi những người chấp nhận các dấu kỳ phép
lạ của Thời đại Ân điển. Vìtrong Thời đại Ân điển, ma quỷ đã bị đuổi ra khỏi con người nhờ việc
đặt tay vàcầu nguyện, nhưng những tâm tính bại hoại trong con người thìvẫn còn. Con người đã
được chữa lành bệnh tật và được tha tội, nhưng còn về việc chính xác làm thế nào con người được
gột sạch những tâm tính sa-tan bại hoại trong họ, thìcông tác này vẫn chưa được thực hiện. Con
người đã chỉ được cứu rỗi và được tha tội nhờ đức tin của mình, nhưng bản tính tội lỗi của con
người đã không bị tiệt trừ màvẫn còn trong họ. Những tội lỗi của con người đã được tha thứ thông
qua Đức Chúa Trời nhập thể, nhưng điều này không có nghĩa là con người không còn tội lỗi trong
mình nữa. Những tội lỗi của con người cóthể được tha thứ thông qua của lễ chuộc tội, nhưng về
việc làm sao con người cóthể được làm cho không còn phạm tội nữa, vàlàm sao bản tính tội lỗi
của họ cóthể bị tiệt trừ hoàn toàn và được chuyển hóa, thìhọ không cócách nào giải quyết được
vấn đề này. Những tội lỗi của con người đã được tha thứ, và điều này lànhờ công tác chịu đóng
đinh của Đức Chúa Trời, nhưng con người vẫn tiếp tục sống trong tâm tính sa-tan bại hoại như cũ.
Như vậy, con người phải được cứu rỗi hoàn toàn khỏi tâm tính sa-tan bại hoại của mình, hầu cho
bản tính tội lỗi của họ có thể bị tiệt trừ hoàn toàn, không bao giờ phát triển trở lại, theo đó cho
phép tâm tính của con người được chuyển hóa. Điều này sẽ đòi hỏi con người phải nắm bắt được
con đường phát triển trong sự sống, nắm bắt được con đường sự sống, vànắm bắt được cách thay
đổi tâm tính của mình. Hơn nữa, nósẽ đòi hỏi con người phải hành động theo con đường này, hầu
cho tâm tính của họ cóthể dần dần được thay đổi vàhọ cóthể sống dưới sự chiếu soi của sự sáng,
hầu cho mọi điều họ làm đều cóthể phùhợp với ýmuốn của Đức Chúa Trời, hầu cho họ cóthể
vứt bỏ tâm tính sa-tan bại hoại của mình, vàhầu cho họ cóthể thoát khỏi ảnh hưởng bóng tối của
Sa-tan, từ đó hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Chỉ khi đó con người mới nhận lãnh được sự cứu rỗi
hoàn toàn.
Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Vào thời điểm Jêsus đang thực hiện công tác của Ngài, sự hiểu biết của con người về Ngài
vẫn còn mơ hồ và không rõ ràng. Con người đã luôn tin Ngài là con trai của Đa-vít, vàtuyên bố
Ngài làmột tiên tri vĩ đại, vị Chúa nhân từ đã cứu chuộc tội lỗi của con người. Một số người, dựa
trên đức tin của mình, đã được chữa lành chỉ bằng cách chạm vào mép áo của Ngài; người mù đã

cóthể nhìn thấy vàthậm chí người chết đã có thể được sống lại. Tuy nhiên, con người đã không
thể phát hiện ra tâm tính sa-tan bại hoại ăn sâu bên trong mình, họ cũng không biết làm sao để loại
bỏ nó. Con người đã nhận được nhiều ân điển, chẳng hạn như sự bình an vàhạnh phúc của xác
thịt, đức tin của một thành viên mang lại phước lành cho cả gia đình, chữa lành bệnh tật, v.v. Phần
còn lại lànhững việc lành của con người vàvẻ ngoài tin kính của họ; nếu ai cóthể sống trên cơ sở
của những điều này, thìhọ được xem làmột tín đồ cóthể được chấp nhận. Chỉ những tín đồ thuộc
loại này mới có thể bước vào thiên đàng sau khi chết, điều đó có nghĩa là họ đã được cứu rỗi.
Nhưng, trong cuộc đời của mình, những người này đã không hiểu gìvề con đường sự sống. Tất cả
những gìhọ đã làm là phạm tội rồi sau đó xưng tội trong một chu kỳ liên tục màkhông cóbất kỳ
con đường nào để thay đổi tâm tính của họ: Đó là tình trạng của con người trong Thời đại Ân điển.
Con người đã nhận được sự cứu rỗi hoàn toàn chưa? Chưa! Do đó, sau khi giai đoạn công tác đó
đã kết thúc, vẫn còn công tác phán xét vàhành phạt. Giai đoạn này là để làm cho con người tinh
sạch thông qua lời, vàtừ đó cho họ một con đường để đi theo. Giai đoạn này sẽ không cókết quả
hoặc ý nghĩa nếu nótiếp tục với việc đuổi quỷ, vìnósẽ không tiệt trừ được bản tính tội lỗi của con
người, vàcon người sẽ đi vào bế tắc trước sự tha thứ cho tội lỗi của họ. Nhờ của lễ chuộc tội, con
người đã được tha tội, vìcông tác chịu đóng đinh đã kết thúc và Đức Chúa Trời đã đánh bại Satan. Nhưng tâm tính bại hoại của con người vẫn còn trong họ, con người vẫn cóthể phạm tội và
chống lại Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vẫn chưa thu phục được loài người. Đó là lý do tại
sao trong giai đoạn công tác này, Đức Chúa Trời dùng lời để phơi bày tâm tính bại hoại của con
người, khiến họ phải thực hành theo con đường đúng đắn. Giai đoạn này có ý nghĩa hơn giai đoạn
trước, cũng như có hiệu quả hơn, vì bây giờ chính lời trực tiếp cung cấp cho sự sống của con người
vàcho phép tâm tính của con người được đổi mới hoàn toàn; đó là một giai đoạn công tác triệt để
hơn nhiều. Do đó, sự nhập thể trong thời kỳ sau rốt đã hoàn tất ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa
Trời vàhoàn thành trọn vẹn kế hoạch quản lýcủa Đức Chúa Trời cho việc cứu rỗi con người.
Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngươi chỉ biết rằng Jêsus sẽ ngự xuống trong thời kỳ sau rốt, nhưng chính xác Ngài sẽ ngự
xuống như thế nào? Một tội nhân như các ngươi, người vừa mới được cứu chuộc, và chưa được
thay đổi hoặc được Đức Chúa Trời hoàn thiện, ngươi có thể hợp lòng Đức Chúa Trời sao? Đối với
ngươi, ngươi vẫn còn bản ngã cũ của mình, đúng là ngươi đã được Jêsus cứu rỗi, và ngươi không
bị xem làmột tội nhân nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng điều này không chứng minh rằng
ngươi vô tội vàkhông ôuế. Làm sao ngươi có thể nên thánh nếu ngươi chưa được thay đổi? Bên

trong, ngươi bị bủa vây bởi sự bất khiết, ích kỷ vàhèn hạ, nhưng ngươi vẫn muốn được ngự xuống
với Jêsus – ngươi chẳng thể may mắn vậy được! Ngươi đã bỏ qua một bước trong niềm tin của
mình vào Đức Chúa Trời: Ngươi chỉ đơn thuần đã được cứu chuộc, nhưng ngươi vẫn chưa được
thay đổi. Để ngươi hợp lòng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phải đích thân thực hiện công tác
thay đổi và làm cho ngươi thanh sạch; nếu không thì ngươi, kẻ chỉ được cứu chuộc, sẽ không có
khả năng đạt được sự nên thánh. Theo cách này, ngươi sẽ không đủ tư cách để dự phần trong
những phước lành của Đức Chúa Trời, vì ngươi đã bỏ qua một bước trong công tác quản lýcon
người của Đức Chúa Trời, là bước then chốt để thay đổi vàhoàn thiện. Vàvìvậy, ngươi, một tội
nhân vừa được cứu chuộc, không cókhả năng trực tiếp thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.
Trích từ “Xét về danh xưng và thân phận” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong công tác của thời kỳ sau rốt, lời cósức mạnh hơn việc làm các dấu kỳ phép lạ, vàthẩm
quyền của lời vượt qua các dấu kỳ phép lạ. Lời phơi bày mọi tâm tính bại hoại chôn sâu trong lòng
con người. Ngươi không có cách nào tự nhận ra chúng được. Khi chúng bị bóc trần trước mặt
ngươi thông qua lời, ngươi sẽ tự nhiên phát hiện ra chúng; ngươi sẽ không thể phủ nhận chúng, và
ngươi sẽ được thuyết phục hoàn toàn. Đây chẳng phải làthẩm quyền của lời sao? Đây là kết quả
đạt được bởi công tác của lời ngày nay. Do đó, không phải nhờ việc chữa bệnh và đuổi quỷ mà
con người cóthể được cứu hoàn toàn khỏi tội lỗi của mình, vàhọ cũng không thể được làm cho
trọn vẹn hoàn toàn bằng việc làm các dấu kỳ phép lạ. Thẩm quyền chữa bệnh và đuổi quỷ chỉ ban
cho con người ân điển, nhưng xác thịt của con người vẫn thuộc về Sa-tan vàtâm tính sa-tan bại
hoại vẫn còn trong con người. Nói cách khác, những thứ chưa được làm thanh sạch vẫn thuộc về
tội lỗi vàsự ôuế. Chỉ sau khi con người đã được làm thanh sạch thông qua lời thìhọ mới cóthể
được Đức Chúa Trời thu phục và được nên thánh. Khi ma quỷ đã bị đuổi ra khỏi con người vàhọ
đã được cứu chuộc, thì điều này chỉ có nghĩa là họ đã được giật khỏi tay của Sa-tan vàtrở lại với
Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu không được Đức Chúa Trời làm cho thanh sạch hay thay đổi, họ
vẫn là con người bại hoại. Bên trong con người vẫn tồn tại sự ôuế, chống đối, vàphản nghịch; con
người đã chỉ trở về với Đức Chúa Trời thông qua sự cứu chuộc của Ngài, nhưng họ không cóchút
kiến thức nào về Đức Chúa Trời vàvẫn cóthể chống lại vàphản bội Ngài. Trước khi con người
được cứu chuộc, nhiều nọc độc của Sa-tan đã bị gieo vào bên trong họ, và sau hàng nghìn năm bị
Sa-tan làm cho bại hoại, họ cótrong mình một bản tính thâm căn chống lại Đức Chúa Trời. Do đó,
khi con người đã được cứu chuộc, điều đó không hơn gì một trường hợp cứu chuộc mà con người
được mua với giá cao, nhưng bản tính độc địa bên trong họ vẫn chưa được loại bỏ. Con người quá

nhơ nhuốc phải trải qua một sự thay đổi trước khi trở nên xứng đáng để hầu việc Đức Chúa Trời.
Thông qua công tác phán xét vàhành phạt này, con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ôuế
vàbại hoại trong chính bản thân mình, họ sẽ cóthể thay đổi hoàn toàn vàtrở nên thanh sạch. Chỉ
bằng cách này, con người mới cóthể trở nên xứng đáng để trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời.
Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người cóthể được làm cho thanh sạch và
được thay đổi; thông qua sự phán xét vàhành phạt bằng lời, cũng như thông qua sự tinh luyện,
con người cóthể gột sạch sự bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch. Thay vì xem giai đoạn
công tác này làcông tác cứu rỗi, sẽ thích hợp hơn khi nói đó là công tác làm tinh sạch. Trên thực
tế, giai đoạn này là giai đoạn chinh phục cũng như là giai đoạn thứ hai trong công tác cứu rỗi.
Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác của Đức Chúa Trời trong sự nhập thể hiện tại làbày tỏ tâm tính của Ngài chủ yếu
thông qua hình phạt vàsự phán xét. Dựa trên nền tảng này, Ngài mang đến nhiều lẽ thật hơn cho
con người vàchỉ cho họ nhiều cách thực hành hơn, qua đó đạt được mục tiêu của Ngài làchinh
phục con người vàcứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại của chính họ. Đây là những gì đằng
sau công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc.
Trích từ Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt

Những ai cóthể đứng vững trong công tác phán xét vàhành phạt của Đức Chúa Trời trong
những ngày sau rốt – nghĩa là, trong công tác thanh tẩy cuối cùng – sẽ lànhững người bước vào
sự nghỉ ngơi cuối cùng bên cạnh Đức Chúa Trời; như thế, tất cả những ai bước vào sự nghỉ ngơi
sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và được Đức Chúa Trời thu nhận sau khi trải qua công tác
thanh tẩy cuối cùng của Ngài. Những người này, cuối cùng cũng đã được Đức Chúa Trời thu nhận,
sẽ bước vào sự nghỉ ngơi cuối cùng. Mục đích chính yếu trong công tác hành phạt vàphán xét của
Đức Chúa Trời làthanh tẩy nhân loại vàsửa soạn họ cho sự nghỉ ngơi cuối cùng; không có sự
thanh tẩy như thế, thì không ai trong loài người cóthể được phân chia theo loại thành các loại khác
nhau hoặc bước vào sự nghỉ ngơi. Công tác này là con đường duy nhất của loài người để bước vào
sự nghỉ ngơi. Chỉ có công tác thanh tẩy của Đức Chúa Trời mới tẩy sạch sự bất chính của con
người, vàchỉ cócông tác hành phạt vàphán xét của Ngài mới đem sự sáng đến cho các thành phần
bất tuân của nhân loại, qua đó tách những người có thể được cứu khỏi những người không thể
được cứu, vànhững người sẽ được ở lại khỏi những người sẽ không được ở lại. Khi công tác này
kết thúc, những ai được cho phép ở lại đều sẽ được thanh tẩy và bước vào một trạng thái cao hơn

của nhân loại, ở đó họ sẽ tận hưởng một đời sống con người lần thứ hai trên đất tuyệt vời hơn; nói
cách khác, họ sẽ bắt đầu ngày nghỉ ngơi của con người, vàcùng tồn tại với Đức Chúa Trời. Sau
khi những kẻ không được phép ở lại đã bị hành phạt và phán xét, chân tướng của họ sẽ hoàn toàn
bị phơi bày, mà sau đó tất cả họ sẽ bị hủy diệt và, giống như Sa-tan, sẽ không bao giờ được phép
tồn tại trên đất. Nhân loại của tương lai sẽ không bao gồm bất kỳ ai trong loại người này. Những
người như thế không phùhợp để bước vào vùng đất của sự nghỉ ngơi cuối cùng, họ cũng không
phùhợp để dự phần vào ngày nghỉ ngơi mà Đức Chúa Trời vànhân loại sẽ cùng chia sẻ, bởi họ là
mục tiêu của sự trừng phạt vàlànhững kẻ xấu xa, bất chính. … Toàn bộ mục đích đằng sau công
tác phạt ác thưởng thiện cuối cùng của Đức Chúa Trời là để thanh tẩy triệt để tất cả mọi người để
Ngài cóthể đem một nhân loại thanh sạch thánh khiết vào trong sự nghỉ ngơi đời đời. Giai đoạn
này trong công tác của Ngài làquan trọng nhất; nó là giai đoạn cuối cùng trong toàn bộ công tác
quản lýcủa Ngài.
Trích từ “Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống, vàmang đến con đường lẽ thật bền vững
và vĩnh cửu. Lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống, và đây là con
đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp
thuận. Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống được Đấng Christ của thời kỳ sau rốt cung
cấp, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận của Jêsus, vàsẽ không bao giờ đủ tư cách
để bước vào cánh cổng của vương quốc thiên đàng, bởi ngươi vừa làcon rối, vừa làtùnhân của
lịch sử. Những ai bị chi phối bởi phép tắc, bởi câu chữ, vàbị trói buộc bởi lịch sử sẽ không bao
giờ cóthể có được sự sống, cũng như không thể đạt được con đường sự sống đời đời. Đó là bởi vì
tất cả những gìhọ có được chỉ là nước đục màhọ đã bám vào hàng ngàn năm nay, thay vì nước sự
sống tuôn chảy từ ngôi. Những ai không được cung cấp nước sự sống thìsẽ vẫn mãi lànhững xác
chết, lànhững món đồ chơi của Sa-tan, vàlàcon cái của địa ngục. Vậy thìlàm sao họ cóthể nhìn
thấy Đức Chúa Trời? Nếu ngươi chỉ cố bám víu vào quákhứ, chỉ cố giữ mọi thứ nguyên trạng
bằng cách đứng yên, vàkhông thử thay đổi hiện trạng cũng như buông bỏ lịch sử, thìchẳng phải
ngươi sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời sao? Các bước trong công tác của Đức Chúa Trời lớn
lao và vĩ đại, như sóng trào vàsấm dội – mà ngươi thì ngồi thụ động chờ đợi sự hủy diệt, bám lấy
sự dại dột của mình vàchẳng làm gìcả. Bằng cách này, làm sao ngươi có thể được xem làmột
người đang theo bước chân của Chiên Con? Làm sao ngươi có thể biện hộ rằng Đức Chúa Trời
mà ngươi đang bám víu vào là một Đức Chúa Trời luôn mới mẻ vàkhông bao giờ cũ? Và làm sao

những câu chữ trong những trang sách ố vàng của ngươi có thể đưa ngươi sang một thời đại mới?
Làm sao chúng cóthể dẫn dắt ngươi tìm kiếm các bước trong công tác của Đức Chúa Trời? Và
làm sao chúng cóthể dẫn ngươi lên được thiên đàng? Thứ ngươi đang giữ trong tay lànhững câu
chữ cóthể đem lại chút khuây khỏa tạm bợ, chứ không phải làlẽ thật cóthể ban sự sống. Thánh
kinh mà ngươi đọc chỉ cóthể làm phong phúcho miệng lưỡi của ngươi và không phải lànhững
lời khôn ngoan cóthể giúp ngươi biết được sự sống của con người, càng không phải lànhững con
đường có thể dẫn dắt ngươi đến sự hoàn thiện. Sự khác biệt này không cho ngươi lý do để suy
ngẫm sao? Nókhông khiến ngươi nhận ra được những mầu nhiệm ẩn chứa trong đó sao? Ngươi
cókhả năng tự mình lên thiên đàng để gặp Đức Chúa Trời không? Không cósự hiện đến của Đức
Chúa Trời, ngươi có thể tự mình vào thiên đàng để tận hưởng niềm vui gia đình với Đức Chúa
Trời không? Giờ ngươi vẫn đang mơ hay sao? Vậy thì ta đề nghị ngươi hãy thôi mơ mộng, vàhãy
nhìn xem ai đang làm việc lúc này – nhìn để thấy ai đang thực hiện công tác cứu rỗi con người
trong thời kỳ sau rốt. Nếu không làm thế, ngươi sẽ không bao giờ có được lẽ thật, vàsẽ không bao
giờ có được sự sống.
Trích từ “Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới cóthể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu” trong Lời xuất
hiện trong xác thịt

Những ai mong muốn có được sự sống màkhông dựa vào lẽ thật do Đấng Christ phán dạy là
những kẻ nực cười nhất thế gian, vànhững ai không chấp nhận con đường sự sống do Đấng Christ
mang lại đều bị lạc trong mộng tưởng. Vàvìvậy, Ta nói rằng những kẻ không chấp nhận Đấng
Christ của thời kỳ sau rốt sẽ mãi bị Đức Chúa Trời khinh miệt. Đấng Christ làcổng vào vương
quốc của con người trong thời kỳ sau rốt, vàkhông cóai cóthể đi vòng sau Ngài. Không ai có thể
được Đức Chúa Trời hoàn thiện mà không thông qua Đấng Christ. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời,
vậy thì ngươi phải chấp nhận những lời của Ngài vàvâng phục con đường của Ngài. Ngươi không
thể chỉ nghĩ tới việc nhận lãnh ân phước trong khi không cókhả năng nhận lãnh lẽ thật, vàkhông
cókhả năng chấp nhận sự cung cấp sự sống. Đấng Christ đến trong thời kỳ sau rốt để cho tất cả
những ai thực sự tin ở Ngài cóthể được cung cấp sự sống. Công tác của Ngài là để khép lại thời
đại cũ và bước vào thời đại mới, vàcông tác của Ngài là con đường màtất cả những ai sẽ bước
vào thời đại mới phải đi qua. Nếu ngươi không thể thừa nhận Ngài, màthay vào đó chỉ trích, báng
bổ, hay thậm chíhành hạ Ngài, thì ngươi chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đời đời, vàsẽ không bao giờ
bước vào được vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi Đấng Christ này, chính Ngài làsự tỏ hiện của
Đức Thánh Linh, sự tỏ hiện của Đức Chúa Trời, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã giao phó để làm

công tác của Ngài trên trần thế. Vàvìvậy, Ta nói rằng nếu ngươi không chấp nhận tất cả những gì
được thực hiện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thì ngươi đang báng bổ Đức Thánh Linh. Quả
báo mànhững kẻ báng bổ Đức Thánh Linh phải chịu là điều hiển nhiên với tất cả mọi người. Ta
cũng nói cho ngươi biết rằng nếu ngươi chống lại Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, nếu ngươi bác
bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thìsẽ không cóai khác chịu hậu quả thay ngươi cả. Hơn nữa,
từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn cơ hội nào khác để có được sự chấp thuận của Đức Chúa
Trời; ngay cả khi ngươi cố chuộc lỗi, thì ngươi cũng sẽ không bao giờ thấy được dung nhan Đức
Chúa Trời lần nữa. Bởi điều ngươi chống lại chẳng phải một con người, điều ngươi bác bỏ chẳng
phải một sinh linh yếu đuối, mà là Đấng Christ. Ngươi có biết hậu quả của việc này sẽ làgìkhông?
Ngươi sẽ không phải làgây ra một lỗi nhỏ, màphạm một tội tày trời. Vàvìvậy, Ta khuyên mọi
người đừng cố giương nanh chống lại lẽ thật, hay đưa ra những lời chỉ trích bừa bãi, bởi chỉ cólẽ
thật mới mang lại cho ngươi sự sống, vàkhông gìngoài lẽ thật cóthể giúp ngươi được tái sinh và
chiêm ngưỡng dung nhan Đức Chúa Trời một lần nữa.
Trích từ “Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới cóthể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu” trong Lời xuất
hiện trong xác thịt

Chương 2 Những lẽ thật về các danh xưng của Đức Chúa
Trời

1. Tại sao Đức Chúa Trời có các danh xưng, và một danh
xưng có thể đại diện cho tí
nh toàn vẹn của Đức Chúa Trời được
không?
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Cóthể nào danh Jêsus – “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” – đại diện cho toàn bộ tâm tính
của Đức Chúa Trời không? Cóthể nào nó nói rõ được đầy đủ về Đức Chúa Trời không? Nếu con
người nói rằng Đức Chúa Trời chỉ cóthể được gọi làJêsus vàkhông thể cóbất kỳ danh nào khác
bởi vì Đức Chúa Trời không thể thay đổi tâm tính của Ngài, thìnhững lời này quả thật làbáng bổ!
Ngươi có tin rằng danh Jêsus, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, một mình cóthể đại diện cho toàn
bộ Đức Chúa Trời được không? Đức Chúa Trời có thể được gọi bằng nhiều danh xưng, nhưng
trong số nhiều danh xưng này, không một danh nào cóthể tóm lược mọi điều về Đức Chúa Trời,
không một danh nào cóthể đại diện đầy đủ cho Đức Chúa Trời. Vàvìvậy, Đức Chúa Trời córất
nhiều danh xưng, nhưng nhiều danh xưng này không thể nói rõ đầy đủ tâm tính của Đức Chúa
Trời, vìtâm tính của Đức Chúa Trời quá phong phú đến nỗi nó đơn giản vượt quákhả năng hiểu
biết của con người về Ngài. Sử dụng ngôn ngữ của loài người, con người không có cách nào để
tóm lược đầy đủ về Đức Chúa Trời. Nhân loại chỉ cómột vốn từ vựng hạn chế để tóm lược mọi
điều họ biết về tâm tính của Đức Chúa Trời: vĩ đại, đáng kính, kỳ diệu, không thể dò lường, tối
cao, thánh khiết, công chính, khôn ngoan, v.v. Quánhiều từ! Vốn từ vựng hạn chế này không có
khả năng mô tả chút ít những gì con người đã chứng kiến về tâm tính của Đức Chúa Trời. Theo
thời gian, nhiều người khác đã thêm vào những từ màhọ nghĩ có thể mô tả tốt hơn sự sốt sắng
trong lòng: Đức Chúa Trời quá vĩ đại! Đức Chúa Trời quáthánh khiết! Đức Chúa Trời quá đáng
mến! Ngày nay, những câu nói như thế này của con người đã đạt đến cực hạn, nhưng con người
vẫn không có khả năng bày tỏ rõ chính mình. Vàvìvậy, đối với con người, Đức Chúa Trời có
nhiều danh xưng, nhưng Ngài lại không cómột danh xưng nào, và đó là do Đức Chúa Trời quá
phong phú, còn ngôn ngữ của con người thìquánghèo nàn. Một từ hay một danh xưng cụ thể
không thể đại diện cho toàn bộ Đức Chúa Trời, vậy ngươi có nghĩ danh Ngài có thể nào cố định
được không? Đức Chúa Trời vô cùng vĩ đại vàvôcùng thánh khiết, thế mà ngươi sẽ không cho
phép Ngài thay đổi danh Ngài trong mỗi thời đại mới sao? Do đó, trong từng thời đại mà Đức
Chúa Trời đích thân làm công tác riêng của mình, Ngài dùng một danh xưng phù hợp với thời đại
để tóm lược công tác Ngài dự định làm. Ngài dùng danh xưng cụ thể này, một danh xưng có ý
nghĩa đương thời, để đại diện cho tâm tính của Ngài trong thời đại đó. Đây là Đức Chúa Trời dùng

ngôn ngữ của loài người để bày tỏ tâm tính của chính Ngài. Ngay cả như vậy, nhiều người đã có
những trải nghiệm thuộc linh và đã đích thân nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhưng vẫn cảm thấy một
danh xưng cụ thể này không thể đại diện cho toàn bộ Đức Chúa Trời – than ôi, đành vậy thôi – vì
vậy, con người không còn gọi Đức Chúa Trời bằng bất kỳ danh xưng nào, mà chỉ đơn giản gọi
Ngài là “Đức Chúa Trời”. Như thể tấm lòng của con người đầy tình yêu nhưng cũng đầy mâu
thuẫn, vì con người không biết cách nào để giải thích Đức Chúa Trời. Những gìvề Đức Chúa Trời
quá phong phú đến nỗi đơn giản là không có cách nào để môtả. Không một danh xưng nào có thể
tóm lược tâm tính của Đức Chúa Trời, vàkhông cómột danh xưng nào có thể môtả tất cả Đức
Chúa Trời cógìvàlàgì.Nếu ai đó hỏi Ta rằng: “Chính xác thì Ngài dùng danh nào?” Ta sẽ bảo
họ rằng: “Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời!” Chẳng phải đó là danh xưng tốt nhất dành cho Đức
Chúa Trời sao? Chẳng phải đó là sự tóm lược tốt nhất về tâm tính của Đức Chúa Trời sao? Như
vậy, tại sao các ngươi lại tốn quánhiều công sức để tìm kiếm danh của Đức Chúa Trời? Tại sao
các ngươi phải vắt óc suy nghĩ, mất ăn mất ngủ, tất cả chỉ vìmột danh xưng? Sẽ đến ngày Đức
Chúa Trời không được gọi là Đức Giê-hô-va, Jêsus, hay Đấng Mê-si – Ngài sẽ chỉ đơn giản là
Đấng Tạo Hóa. Lúc đó, mọi danh xưng Ngài đã mang trên đất sẽ chấm dứt, vìcông tác của Ngài
trên đất đã kết thúc, sau đó những danh xưng của Ngài sẽ không còn nữa. Khi mọi thứ đều chịu sự
thống trị của Đấng Tạo Hóa, thìNgài cần gìmột danh xưng rất phùhợp nhưng không đầy đủ nữa?
Giờ đây ngươi vẫn đang tìm kiếm danh của Đức Chúa Trời sao? Ngươi vẫn dám nói rằng Đức
Chúa Trời chỉ được gọi là Đức Giê-hô-va sao? Ngươi vẫn dám nói rằng Đức Chúa Trời chỉ cóthể
được gọi là Jêsus sao? Ngươi có thể gánh lấy tội báng bổ Đức Chúa Trời không? Ngươi nên biết
Đức Chúa Trời ban đầu không có danh xưng. Ngài đã chỉ lấy một, hoặc hai, hoặc nhiều danh xưng
vìNgài có công tác phải làm vàphải quản lýnhân loại. Bất kỳ danh xưng nào Ngài được gọi –
chẳng phải chính Ngài đã tự do lựa chọn danh đó sao? Ngài có cần ngươi – một trong những loài
thọ tạo của Ngài – quyết định điều đó không? Danh xưng Đức Chúa Trời được gọi làmột danh
xưng phù hợp với những gì con người cóthể hiểu được, với ngôn ngữ của loài người, nhưng danh
xưng này không phải là điều con người có thể khái quát hóa. Ngươi chỉ có thể nói rằng có một
Đức Chúa Trời trên trời, rằng Ngài được gọi là Đức Chúa Trời, rằng Ngài là chính Đức Chúa Trời
cóquyền năng vĩ đại, Đấng quákhôn ngoan, quácao quý, quákỳ diệu, quámầu nhiệm vàquátoàn
năng, và sau đó ngươi không thể nói thêm gìnữa; chút ít này làtất cả những gì ngươi có thể biết.
Như vậy, chỉ đơn thuần danh Jêsus cóthể đại diện cho chính Đức Chúa Trời được không? Khi thời
kỳ sau rốt đến, mặc dùvẫn là Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài, nhưng danh của Ngài phải
thay đổi, vì đó là một thời đại khác.
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Trong từng thời đại vàtừng giai đoạn công tác, danh của Ta không phải là vô căn cứ, mà
mang ý nghĩa đại diện: Mỗi danh đại diện cho một thời đại. “Giê-hô-va” đại diện cho Thời đại
Luật pháp, và là danh tôn kính dành cho Đức Chúa Trời màdân Y-sơ-ra-ên thờ phượng. “Jêsus”
đại diện cho Thời đại Ân điển, vàlàdanh của Đức Chúa Trời của tất cả những ai đã được cứu
chuộc trong Thời đại Ân điển. Nếu con người vẫn mong mỏi sự hiện đến của Jêsus Đấng Cứu Thế
trong thời kỳ sau rốt, vàvẫn mong chờ Ngài đến trong hình tượng mà Ngài đã mang lấy tại xứ
Giu-đê, thì toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm hẳn sẽ dừng lại trong Thời đại Cứu chuộc, và
không thể tiến triển xa thêm chút nào. Hơn thế nữa, thời kỳ sau rốt hẳn sẽ không bao giờ đến, và
thời đại này hẳn sẽ không bao giờ kết thúc. Điều này là do Jêsus Đấng Cứu Thế chỉ dành cho sự
cứu chuộc vàcứu rỗi nhân loại. Ta đã lấy danh Jêsus chỉ vìlợi ích của tất cả tội nhân trong Thời
đại Ân điển, nhưng đó không phải làdanh màbởi đó Ta sẽ kết thúc toàn thể nhân loại. Mặc dù
Giê-hô-va, Jêsus và Đấng Mê-si đều đại diện cho Thần của Ta, nhưng những danh này chỉ biểu thị
các thời đại khác nhau trong kế hoạch quản lýcủa Ta, và không đại diện toàn bộ về Ta. Những
danh màmọi người trên đất gọi Ta không thể diễn đạt toàn bộ tâm tính của Ta vàmọi điều về Ta.
Chúng chỉ đơn thuần lànhững danh khác nhau mà Ta được gọi trong các thời đại khác nhau. Và
vìvậy, khi thời đại cuối cùng – thời đại của thời kỳ sau rốt – đến, danh Ta sẽ lại thay đổi. Ta sẽ
không được gọi là Đức Giê-hô-va, hay Jêsus, càng không phải là Đấng Mê-si – Ta sẽ được gọi là
chính Đức Chúa Trời Toàn Năng quyền năng, và với danh này, Ta sẽ chấm dứt toàn bộ thời đại.
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2. Tại sao Đức Chúa Trời được gọi bằng những danh xưng
khác nhau trong các thời đại khác nhau?
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Trong từng thời đại, Đức Chúa Trời làm công tác mới và được gọi bằng một danh mới; làm
sao Ngài cóthể làm cùng một công tác trong các thời đại khác nhau? Làm sao Ngài cóthể bám
lấy cái cũ? Danh Jêsus đã được dùng cho công tác cứu chuộc, vậy Ngài có còn được gọi bằng cùng
một danh đó khi Ngài trở lại trong thời kỳ sau rốt không? Liệu Ngài cócòn làm công tác cứu chuộc
không? Tại sao Đức Giê-hô-va vàJêsus làmột, nhưng Họ lại được gọi bằng những danh xưng
khác nhau trong các thời đại khác nhau? Chẳng phải vìthời đại của công tác Họ làm khác nhau
sao? Liệu chỉ một danh xưng có thể đại diện cho toàn bộ Đức Chúa Trời được không? Như vậy,
Đức Chúa Trời phải được gọi bằng một danh xưng khác trong một thời đại khác, vàNgài phải
dùng danh xưng để thay đổi thời đại và đại diện cho thời đại. Vìkhông một danh xưng nào có thể
đại diện đầy đủ cho chính Đức Chúa Trời, vàmỗi danh xưng chỉ có thể đại diện cho khía cạnh
đương thời của tâm tính Đức Chúa Trời trong một thời đại nhất định; tất cả những gìnócần làm
là đại diện cho công tác của Ngài. Do đó, Đức Chúa Trời cóthể chọn bất kỳ danh xưng nào phù
hợp với tâm tính của Ngài để đại diện cho toàn bộ thời đại.
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“Giê-hô-va” là danh mà Ta đã lấy trong thời gian Ta làm việc ở Y-sơ-ra-ên, và nó có nghĩa
là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên (dân sự được Đức Chúa Trời chọn), Đấng cóthể thương xót
con người, rủa sả con người, và hướng dẫn đời sống của con người; Đức Chúa Trời sở hữu quyền
năng to lớn và đầy sự khôn ngoan. “Jêsus” là Em-ma-nu-ên, nghĩa là của lễ chuộc tội đầy tình yêu
thương, đầy lòng nhân từ vàcứu chuộc con người. Ngài đã làm công tác của Thời đại Ân điển,
Ngài đại diện cho Thời đại Ân điển, vàchỉ cóthể đại diện cho một phần công tác của kế hoạch
quản lý. Điều đó có nghĩa là, chỉ có Đức Giê-hô-va mới là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên
được chọn, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Giacốp, Đức Chúa Trời của Môi-se, và Đức Chúa Trời của toàn thể dân Y-sơ-ra-ên. Và như vậy, trong
thời đại hiện nay, toàn thể dân Y-sơ-ra-ên, ngoại trừ dân Do Thái, đều thờ phượng Đức Giê-hô-va.
Họ dâng vật hi sinh cho Ngài trên bàn thờ vàmặc áo choàng của các thầy tế lễ hầu việc Ngài trong
đền thờ. Điều họ hy vọng làsự tái xuất hiện của Đức Giê-hô-va. Chỉ cóJêsus mới là Đấng Cứu
Chuộc của nhân loại, vàNgài làcủa lễ chuộc tội đã cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Nghĩa là,

danh của Jêsus đã đến từ Thời đại Ân điển và đã ra đời vìcông tác cứu chuộc trong Thời đại Ân
điển. Danh Jêsus đã ra đời để cho phép những người trong Thời đại Ân điển được tái sinh vàcứu
rỗi, vàlàmột danh đặc biệt cho sự cứu chuộc toàn thể nhân loại. Do đó, danh Jêsus đại diện cho
công tác cứu chuộc, vàbiểu thị cho Thời đại Ân điển. Danh Giê-hô-va làmột danh đặc biệt cho
người dân Y-sơ-ra-ên đã sống dưới luật pháp. Trong từng thời đại vàtừng giai đoạn công tác, danh
của Ta không phải là vô căn cứ, màmang ýnghĩa đại diện: Mỗi danh đại diện cho một thời đại.
“Giê-hô-va” đại diện cho Thời đại Luật pháp, và là danh tôn kính dành cho Đức Chúa Trời màdân
Y-sơ-ra-ên thờ phượng. “Jêsus” đại diện cho Thời đại Ân điển, vàlàdanh của Đức Chúa Trời của
tất cả những ai đã được cứu chuộc trong Thời đại Ân điển. Nếu con người vẫn mong mỏi sự hiện
đến của Jêsus Đấng Cứu Thế trong thời kỳ sau rốt, vàvẫn mong chờ Ngài đến trong hình tượng
mà Ngài đã mang lấy tại xứ Giu-đê, thì toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm hẳn sẽ dừng lại
trong Thời đại Cứu chuộc, vàkhông thể tiến triển xa thêm chút nào. Hơn thế nữa, thời kỳ sau rốt
hẳn sẽ không bao giờ đến, vàthời đại này hẳn sẽ không bao giờ kết thúc. Điều này làdo Jêsus
Đấng Cứu Thế chỉ dành cho sự cứu chuộc vàcứu rỗi nhân loại. Ta đã lấy danh Jêsus chỉ vìlợi ích
của tất cả tội nhân trong Thời đại Ân điển, nhưng đó không phải làdanh màbởi đó Ta sẽ kết thúc
toàn thể nhân loại. Mặc dùGiê-hô-va, Jêsus và Đấng Mê-si đều đại diện cho Thần của Ta, nhưng
những danh này chỉ biểu thị các thời đại khác nhau trong kế hoạch quản lýcủa Ta, và không đại
diện toàn bộ về Ta. Những danh màmọi người trên đất gọi Ta không thể diễn đạt toàn bộ tâm tính
của Ta vàmọi điều về Ta. Chúng chỉ đơn thuần lànhững danh khác nhau mà Ta được gọi trong
các thời đại khác nhau. Vàvìvậy, khi thời đại cuối cùng – thời đại của thời kỳ sau rốt – đến, danh
Ta sẽ lại thay đổi. Ta sẽ không được gọi là Đức Giê-hô-va, hay Jêsus, càng không phải là Đấng
Mê-si – Ta sẽ được gọi là chính Đức Chúa Trời Toàn Năng quyền năng, và với danh này, Ta sẽ
chấm dứt toàn bộ thời đại.
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Ta đã từng được biết đến là Đức Giê-hô-va. Ta cũng đã được gọi là Đấng Mê-si, vàmọi người
đã từng gọi Ta là Jêsus Đấng Cứu thế với tình yêu thương và sự quýtrọng. Tuy nhiên, ngày nay
Ta không còn là Đức Giê-hô-va hay Jêsus màmọi người đã biết trong quákhứ nữa; Ta là Đức
Chúa Trời, Đấng đã trở lại trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt thời đại. Ta chính là
Đức Chúa Trời trỗi dậy từ địa cực, đầy đủ toàn bộ tâm tính của Ta, và đầy thẩm quyền, danh dự
vàvinh hiển. Mọi người chưa từng tiếp xúc với Ta, chưa từng biết đến Ta, vàvẫn luôn không biết
gìvề tâm tính của Ta. Từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, không một ai từng nhìn thấy Ta. Đây là

Đức Chúa Trời, Đấng hiện ra cho con người trong thời kỳ sau rốt nhưng lại ẩn giấu giữa con người.
Ngài cư ngụ giữa con người, chân thật vàthực tế, như mặt trời thiêu đốt vàngọn lửa cháy rực, đầy
dẫy quyền năng và tràn đầy thẩm quyền. Sẽ không cómột người hay một vật gìkhông bị phán xét
bởi những lời của Ta, vàsẽ không cómột người hay một vật gì không được làm cho thanh sạch
thông qua sự thiêu đốt của ngọn lửa. Cuối cùng, mọi quốc gia sẽ được phước nhờ những lời của
Ta, và cũng bị đập tan thành từng mảnh vìnhững lời của Ta. Theo cách này, tất cả mọi người trong
thời kỳ sau rốt sẽ thấy rằng Ta là Đấng Cứu Thế tái lâm, vàrằng ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng
chinh phục toàn thể nhân loại. Vàtất cả sẽ thấy rằng Ta đã từng làcủa lễ chuộc tội cho con người,
nhưng trong thời kỳ sau rốt Ta còn trở thành những tia mặt trời thiêu đốt mọi thứ, cũng như là Mặt
Trời công chính phơi bày muôn vật. Đây là công tác của Ta trong thời kỳ sau rốt. Ta đã lấy danh
này vàsở hữu tâm tính này hầu cho tất cả mọi người cóthể thấy rằng Ta làmột Đức Chúa Trời
công chính, mặt trời thiêu đốt, ngọn lửa cháy rực, vàhầu cho tất cả có thể thờ phượng Ta, Đức
Chúa Trời cómột vàthật, vàhầu cho họ cóthể nhìn thấy dung nhan thật của Ta: Ta không chỉ là
Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, vàTa không chỉ là Đấng Cứu Chuộc; mà Ta là Đức Chúa Trời
của mọi tạo vật trên khắp các từng trời, đất vàbiển.
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Vài người bảo rằng tên của Đức Chúa Trời không thay đổi. Vậy thìtại sao tên của Đức Giêhô-va lại trở thành Jêsus? Điều đã được tiên tri là Đấng Mê-si sẽ đến, vậy thìtại sao một con người
tên Jêsus lại đến? Tại sao tên của Đức Chúa Trời lại thay đổi? Chẳng phải việc này đã được thực
hiện từ lâu sao? Đức Chúa Trời ngày nay không thể làm công tác mới hơn sao? Công tác của ngày
hôm qua cóthể được thay đổi, vàcông tác của Jêsus cóthể tiếp tục từ công tác của Đức Giê-hôva. Vậy thìcông tác của Jêsus không thể được tiếp nối bởi công tác khác sao? Nếu tên của Đức
Giê-hô-va cóthể được chuyển thành Jêsus, vậy thìkhông phải tên của Jêsus cũng có thể được thay
đổi sao? Điều này không cógìlạ; chỉ làmọi người quákhờ khạo mà thôi. Đức Chúa Trời sẽ mãi
là Đức Chúa Trời. Bất kể công tác của Ngài thay đổi thế nào, vàbất kể tên gọi của Ngài cóthể
thay đổi ra sao, thìtâm tí
nh vàsự khôn ngoan của Ngài sẽ mãi không thay đổi. Nếu ngươi tin rằng
Đức Chúa Trời chỉ cóthể được gọi bằng tên của Jêsus, thìkiến thức của ngươi quá hạn hẹp. Ngươi
códám khẳng định rằng Jêsus sẽ mãi làtên của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ mãi mãi và
luôn luôn mang danh Jêsus, vàrằng điều này sẽ không bao giờ thay đổi không? Ngươi có dám
khẳng định chắc chắn rằng chính cái tên “Jêsus” đã khép lại Thời đại Luật pháp và cũng sẽ khép
lại thời đại cuối cùng không? Ai cóthể nói rằng ân điển của Jêsus cóthể khép lại thời đại?

Trích từ “Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo ýniệm của mình sao cóthể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời
được?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Giả sử công tác của Đức Chúa Trời trong mọi thời đại luôn giống nhau, và Ngài luôn được
gọi bằng cùng một danh xưng, thì làm sao con người biết được Ngài? Đức Chúa Trời phải được
gọi là Đức Giê-hô-va, vàngoài một Đức Chúa Trời được gọi là Đức Giê-hô-va, bất kỳ ai được gọi
bằng bất kỳ danh nào khác đều không phải là Đức Chúa Trời. Nếu không thì Đức Chúa Trời chỉ
cóthể làJêsus, vàngoài danh Jêsus, Ngài không thể được gọi bằng bất kỳ danh nào khác; ngoài
Jêsus, Đức Giê-hô-va không phải là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng không
phải là Đức Chúa Trời. Con người tin rằng quả thật Đức Chúa Trời là toàn năng, nhưng Đức Chúa
Trời làmột Đức Chúa Trời ở với con người, vàNgài phải được gọi là Jêsus, vì Đức Chúa Trời ở
với con người. Làm thế làtuân theo giáo lý, vàgiới hạn Đức Chúa Trời trong một phạm vi nhất
định. Vìvậy, trong mọi thời đại, công tác Đức Chúa Trời làm, danh Ngài được gọi, vàảnh tượng
Ngài mang – công tác Ngài làm ở mọi giai đoạn cho đến tận ngày nay – những điều này không
tuân theo một quy định nào, vàkhông phải chịu bất kỳ giới hạn nào. Ngài là Đức Giê-hô-va, nhưng
Ngài cũng là Jêsus, cũng là Đấng Mê-si, và Đức Chúa Trời Toàn Năng. Công tác của Ngài cóthể
trải qua sự biến đổi dần dần, với những thay đổi tương ứng trong danh của Ngài. Không một danh
xưng nào có thể đại diện đầy đủ cho Ngài, nhưng mọi danh Ngài được gọi đều cóthể đại diện cho
Ngài, vàcông tác Ngài làm trong từng thời đại đều đại diện cho tâm tính của Ngài.
Trích từ “Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác Jêsus đã làm đại diện cho danh Jêsus, và nó đại diện cho Thời đại Ân điển; còn công
tác được thực hiện bởi Đức Giê-hô-va thì đại diện cho Đức Giê-hô-va, và đại diện cho Thời đại
Luật pháp. Công tác của Họ làcông tác của một Thần trong hai thời đại khác nhau. … Mặc dùHọ
đã được gọi bằng hai danh xưng khác nhau, nhưng đó là cùng một Thần hoàn tất cả hai giai đoạn
công tác, và công tác được thực hiện làliên tục. Vìdanh xưng khác nhau và nội dung của công tác
khác nhau, nên thời đại cũng khác nhau. Khi Đức Giê-hô-va đến, đó là thời đại của Đức Giê-hôva, và khi Jêsus đến, đó là thời đại của Jêsus. Và như vậy, với mỗi lần đến, Đức Chúa Trời đều
được gọi bằng một danh xưng, Ngài đại diện cho một thời đại, vàNgài khai mở một con đường
mới; vàtrên mỗi con đường mới, Ngài mang một danh mới, điều cho thấy Đức Chúa Trời luôn
mới vàkhông bao giờ cũ và công tác của Ngài không bao giờ ngừng tiến triển về phía trước. Lịch
sử luôn tiến về phía trước, vàcông tác của Đức Chúa Trời luôn tiến về phía trước. Để kế hoạch
quản lý sáu nghìn năm của Ngài đi đến hồi kết, nóphải tiếp tục tiến triển về phía trước. Mỗi ngày

Ngài phải làm công tác mới, mỗi năm Ngài phải làm công tác mới; Ngài phải mở ra những con
đường mới, khai mở những thời đại mới, bắt đầu công tác mới và vĩ đại hơn, và cùng với đó, mang
những danh mới vàcông tác mới.
Trích từ “Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chương 3 Các lẽ thật về ba giai đoạn công tác của Đức
Chúa Trời

1. Công tác quản lý loài người làgì
?
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Công tác quản lýnhân loại được chia thành ba giai đoạn, có nghĩa là công tác cứu rỗi nhân
loại được chia thành ba giai đoạn. Ba giai đoạn này không bao gồm công tác sáng thế, màlàba
giai đoạn công tác của Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển, vàThời đại Vương quốc. Công tác
sáng thế làcông tác sản sinh ra toàn thể nhân loại. Nókhông phải làcông tác cứu rỗi nhân loại, và
không liên quan gì đến công tác cứu rỗi nhân loại, vìkhi thế giới được tạo dựng, nhân loại chưa
bị Sa-tan làm bại hoại, vàvìthế, không cần thiết phải thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại. Công
tác cứu rỗi nhân loại chỉ bắt đầu khi nhân loại đã bị Sa-tan làm bại hoại, vàvìthế, công tác quản
lýnhân loại cũng bắt đầu khi nhân loại đã bị làm bại hoại. Nói cách khác, sự quản lý con người
của Đức Chúa Trời đã bắt đầu như một kết quả của công tác cứu rỗi nhân loại, vànókhông phát
sinh từ công tác sáng thế. Chỉ sau khi loài người cómột tâm tính bại hoại thìcông tác quản lýmới
ra đời, vàvìthế, công tác quản lýnhân loại bao gồm ba phần, thay vìbốn giai đoạn, hay bốn thời
đại. Đây mới là cách chính xác để đề cập đến sự quản lýnhân loại của Đức Chúa Trời. Khi thời
đại cuối cùng đến hồi khép lại, lúc ấy công tác quản lýnhân loại cũng đã hoàn toàn kết thúc. Sự
kết thúc công tác quản lý có nghĩa là công tác cứu rỗi toàn nhân loại đã được hoàn thành toàn bộ,
vànhân loại đã đi đến cuối hành trình của mình. Không có công tác cứu rỗi toàn nhân loại, thì
công tác quản lýnhân loại sẽ không tồn tại, cũng sẽ không có ba giai đoạn công tác. Chính vìsự
suy đồi của loài người, và vì loài người đang cần sự cứu rỗi khẩn cấp như thế, mà Đức Giê-hô-va
đã kết thúc việc sáng thế vàbắt đầu công tác của Thời đại Luật pháp. Chỉ khi đó công tác quản lý
nhân loại mới bắt đầu, nghĩa là chỉ khi đó công tác cứu rỗi nhân loại mới bắt đầu. “Quản lýnhân
loại” không có nghĩa là hướng dẫn cho đời sống của nhân loại vừa mới được tạo dựng trên đất
(nghĩa là, một nhân loại chưa bị làm bại hoại). Đúng hơn, đó là sự cứu rỗi một nhân loại đã bị làm
bại hoại bởi Sa-tan, tức là, nhằm chuyển hóa nhân loại bại hoại này. Đây là ý nghĩa của việc “quản
lý nhân loại”. Công tác cứu rỗi nhân loại không bao gồm công tác sáng thế, vàvìthế, công tác
quản lýnhân loại cũng không bao gồm công tác sáng thế, màchỉ bao gồm ba giai đoạn công tác
tách biệt với cuộc sáng thế. Để hiểu được công tác quản lýnhân loại thìcần phải biết về lịch sử
của ba giai đoạn công tác – đây là điều mọi người phải nhận thấy để được cứu rỗi.
Trích từ “Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác
thịt

Công tác quản lýchỉ xảy ra vìnhân loại, nghĩa là nó chỉ phát sinh vìsự tồn tại của nhân loại.
Không cósự quản lý trước khi cónhân loại, hoặc trong thuở sơ khai, khi trời đất vàmọi vật được
dựng nên. Nếu, trong toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời, không cósự thực hành nào cólợi cho
con người, có nghĩa là, nếu Đức Chúa Trời không đưa ra những yêu cầu phùhợp đối với nhân loại
bại hoại (nếu trong công tác do Đức Chúa Trời thực hiện, không có con đường nào phùhợp với
sự thực hành của con người), thìcông tác này không thể được gọi làsự quản lýcủa Đức Chúa Trời.
Nếu toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời chỉ bao gồm việc phán dạy nhân loại bại hoại cách bắt
đầu việc thực hành của họ, và Đức Chúa Trời không thực hiện bất kỳ công việc nào của riêng Ngài,
vàkhông bày tỏ chút gìvề sự toàn năng hoặc sự khôn ngoan của Ngài, thìcho dùnhững yêu cầu
của Đức Chúa Trời đối với con người có cao đến đâu, cho dù Đức Chúa Trời đã sống giữa con
người được bao lâu, con người cũng sẽ không biết gìvề tâm tính của Đức Chúa Trời; nếu đúng
như vậy, thìcông tác thuộc loại này lại càng không xứng đáng được gọi làsự quản lý của Đức
Chúa Trời. Nói một cách đơn giản, công tác quản lýcủa Đức Chúa Trời là công tác do Đức Chúa
Trời thực hiện, và dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, tất cả công tác đều được thực hiện bởi
những người đã được Đức Chúa Trời thu nhận. Công tác như thế cóthể tóm gọn lại làsự quản lý.
Nói cách khác, công tác của Đức Chúa Trời giữa con người, cũng như sự hợp tác với Ngài của tất
cả những ai theo Ngài được gọi chung làsự quản lý. Ở đây, công tác của Đức Chúa Trời được gọi
làcác khải tượng, vàsự hợp tác của con người được gọi làsự thực hành. Công tác của Đức Chúa
Trời càng cao cả (nghĩa là, các khải tượng càng cao cả), thìtâm tính của Đức Chúa Trời càng được
hiển lộ đối với con người, vànócàng không khớp với những quan niệm của con người, vàsự thực
hành, hợp tác của con người càng cao. Các yêu cầu đối với con người càng cao, thìcông tác của
Đức Chúa Trời càng không khớp với những quan niệm của con người, do đó những sự thử luyện
đối với con người, vànhững tiêu chuẩn mà con người buộc phải đạt được, cũng trở nên cao hơn.
Khi công tác này kết thúc, tất cả những khải tượng sẽ đều được trở nên trọn vẹn, vànhững điều
mà con người được yêu cầu đưa vào thực hành sẽ đạt đến đỉnh cao của sự hoàn hảo. Đây cũng sẽ
làthời điểm khi từng người được phân chia theo loại, bởi những điều con người cần phải biết sẽ
được tỏ ra cho con người. Vìvậy, khi các khải tượng đạt đến đỉnh điểm, công tác sẽ theo đó đi đến
hồi kết, vàsự thực hành của con người cũng sẽ đạt đến tột đỉnh. Sự thực hành của con người được
dựa trên công tác của Đức Chúa Trời, vàsự quản lýcủa Đức Chúa Trời chỉ được thể hiện đầy đủ
nhờ vào sự thực hành vàhợp tác của con người. Con người làvật mẫu trong công tác của Đức
Chúa Trời, và là đối tượng công tác trong tất cả sự quản lý của Đức Chúa Trời, và cũng là sản
phẩm của toàn bộ sự quản lýcủa Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời làm việc một mình, không

cósự hợp tác của con người, thìsẽ không cógìcóthể đóng vai trò là sự kết tinh toàn bộ công tác
của Ngài, và khi đó sự quản lýcủa Đức Chúa Trời sẽ không có chút ý nghĩa nào. Ngoài công tác
của Đức Chúa Trời, chỉ bằng cách chọn những đối tượng phùhợp để thể hiện công tác của Ngài,
vàchứng minh sự toàn năng và sự khôn ngoan của nó, thì Đức Chúa Trời mới cóthể đạt được mục
đích quản lýcủa Ngài, và đạt được mục đích của việc sử dụng toàn bộ công tác này để hoàn toàn
đánh bại Sa-tan. Vàvìthế, con người làmột phần không thể thiếu trong công tác quản lýcủa Đức
Chúa Trời, và con người làloài duy nhất cóthể khiến công tác của Đức Chúa Trời đạt kết quả và
đạt được mục đích cuối cùng của nó; ngoài con người, không dạng sống nào khác cóthể đảm nhận
một vai trò như thế. Nếu con người trở thành sự kết tinh thực sự của công tác quản lý, thìsự bất
tuân của nhân loại bại hoại phải hoàn toàn được dẹp bỏ. Điều này đòi hỏi con người phải được ban
cho sự thực hành phù hợp với những thời đại khác nhau, và Đức Chúa Trời thực hiện công tác
tương ứng giữa con người. Chỉ bằng cách này thìcuối cùng mới có được một nhóm người làsự
kết tinh công tác quản lýcủa Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Chúa Trời giữa con người không
thể làm chứng về chính Đức Chúa Trời chỉ đơn thuần thông qua công tác của một mình Đức Chúa
Trời; để đạt được, lời chứng như thế cũng đòi hỏi cónhững nhân chứng sống phùhợp với công
tác của Ngài. Đức Chúa Trời trước tiên sẽ làm việc trên những người này, màqua họ công tác của
Ngài rồi sẽ được bày tỏ, vàvìvậy lời chứng như thế về ý muốn của Ngài sẽ được đưa ra giữa
những tạo vật, vàtrong việc này, Đức Chúa Trời sẽ đạt được mục đích công tác của Ngài. Đức
Chúa Trời không làm việc một mình để đánh bại Sa-tan bởi vìNgài không thể làm chứng trực tiếp
về chính Ngài giữa mọi tạo vật. Nếu Ngài làm như thế, thìkhông thể hoàn toàn thuyết phục con
người, vìthế Đức Chúa Trời phải làm việc trên con người để chinh phục họ, vàchỉ khi đó Ngài
mới cóthể có được lời chứng giữa mọi tạo vật. Nếu chỉ có Đức Chúa Trời làm việc, màkhông có
sự hợp tác của con người, hoặc con người không được yêu cầu hợp tác, thì con người sẽ không
bao giờ cóthể biết đến tâm tính của Đức Chúa Trời, vàsẽ mãi mãi không biết được ýmuốn của
Đức Chúa Trời; công tác của Đức Chúa Trời khi đó không thể được gọi làcông tác quản lýcủa
Đức Chúa Trời. Nếu chỉ có con người tự phấn đấu, mưu cầu, vàlàm việc chăm chỉ, màkhông hiểu
được công tác của Đức Chúa Trời, thì con người đang chơi trò đùa bỡn. Không cócông tác của
Đức Thánh Linh thìnhững gì con người làm làcủa Sa-tan, con người dấy loạn vàlàkẻ làm ác;
Sa-tan hiển hiện trong tất cả những gìnhân loại bại hoại làm, không có điều gìdung hợp được với
Đức Chúa Trời, vàhết thảy con người đều làhiện thân của Sa-tan. Không có điều nào trong tất cả
những điều đã được nói đến lại không gồm những khải tượng vàsự thực hành. Dựa trên nền tảng
của những khải tượng, con người tìm thấy sự thực hành và con đường của sự vâng lời, hầu cho họ

cóthể gạt những quan niệm của mình sang một bên và đạt được những điều họ chưa từng sở hữu
trong quákhứ. Đức Chúa Trời yêu cầu con người hợp tác với Ngài, con người hoàn toàn phục tùng
những yêu cầu của Ngài, còn con người thỉnh cầu được trông thấy công tác do chính Ngài thực
hiện, để trải nghiệm quyền năng toàn năng của Đức Chúa Trời, và để biết được tâm tính của Đức
Chúa Trời. Tóm lại, những điều này làsự quản lýcủa Đức Chúa Trời. Sự hợp nhất của Đức Chúa
Trời với con người làsự quản lý, vàchính làsự quản lý vĩ đại nhất.
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời vàsự thực hành của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Sự quản lýcủa Đức Chúa Trời là như thế này: giao nhân loại cho Sa-tan – nhân loại màchẳng
biết Đức Chúa Trời là gì, Đấng Tạo Hóa làgì,thờ phượng Đức Chúa Trời ra sao, hay tại sao cần
phải vâng phục Đức Chúa Trời – và để Sa-tan làm cho họ bại hoại. Từng bước một, Đức Chúa
Trời sau đó giành lại con người từ tay Sa-tan, cho đến khi con người hoàn toàn thờ phượng Đức
Chúa Trời vàloại bỏ Sa-tan. Đây là sự quản lýcủa Đức Chúa Trời. Điều này nghe như một câu
chuyện hoang đường, vànócóvẻ khóhiểu. Người ta cảm thấy như đây là một câu chuyện hoang
đường bởi vìhọ chẳng biết một chút gìvề bao nhiêu chuyện đã xảy ra với con người trong vài
ngàn năm qua, họ càng không hay biết về bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong vũ trụ vàtrên bầu trời.
Và hơn thế nữa, đó là bởi họ không thể nhận thức được một thế giới kỳ lạ hơn, đáng sợ hơn đang
tồn tại bên ngoài thế giới vật chất, màvới mắt thường họ không thể nhìn thấy được. Con người
cảm thấy khóhiểu bởi vìhọ không hiểu biết về ý nghĩa sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với con
người, hay ý nghĩa của công tác quản lýcủa Ngài, vàkhông hiểu được cuối cùng Đức Chúa Trời
mong muốn con người sẽ trở nên như thế nào. Liệu đó có phải làviệc hoàn toàn không bị Sa-tan
làm cho bại hoại, như A-đam và Êva? Không! Mục đích sự quản lýcủa Đức Chúa Trời lànhằm
thu phục được một nhóm người thờ phượng Đức Chúa Trời vàvâng phục Ngài. Mặc dù những
người này đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, nhưng họ không còn xem Sa-tan làcha mình nữa; họ
nhận ra bộ mặt gớm guốc của Sa-tan vàloại bỏ nó, vàhọ đến trước Đức Chúa Trời để chấp nhận
sự phán xét vàhình phạt của Đức Chúa Trời. Họ bắt đầu biết được điều gìlàxấu xa và nó tương
phản ra sao với những điều thánh khiết, vànhận ra sự vĩ đại của Đức Chúa Trời vàsự tàác của
Sa-tan. Nhân loại như thế này sẽ không còn làm việc cho Sa-tan, hay tôn thờ hoặc sùng kính Satan nữa. Đó là bởi họ là nhóm người đã thực sự được Đức Chúa Trời thu phục. Đây là ý nghĩa của
công tác quản lýnhân loại của Đức Chúa Trời.
Trích từ “Con người chỉ cóthể được cứu rỗi giữa sự quản lýcủa Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

1. Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật duy
nhất cai trị trên muôn vật
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Mọi thứ trên thế gian này đang thay đổi chóng mặt theo những suy nghĩ của Đấng Toàn Năng
và dưới mắt Ngài. Những điều nhân loại chưa từng nghe bỗng nhiên ập đến, trong khi, những thứ
mànhân loại đã sở hữu từ lâu lại vuột mất lúc nào không hay. Không ai cóthể dò lường được nơi
ở của Đấng Toàn Năng, càng chẳng cóai cóthể cảm được sự siêu việt vàsự vĩ đại của sinh lực
Ngài. Ngài siêu việt ở chỗ cóthể thấy được những điều con người không thể thấy. Ngài vĩ đại ở
chỗ Ngài là Đấng bị nhân loại từ bỏ vàtuy thế vẫn cứu rỗi nhân loại. Ngài biết ý nghĩa của sự sống
vàcái chết, và hơn thế nữa, Ngài biết những quy luật nào phùhợp để chi phối sự tồn tại của loài
người mà Ngài đã tạo dựng. Ngài lànền tảng cho sự tồn tại của con người, và Ngài là Đấng Cứu
Chuộc phục sinh loài người một lần nữa. Ngài làm trĩu nặng sầu bi những cõi lòng hạnh phúc và
nâng đỡ những cõi lòng sầu bi bằng niềm hạnh phúc, tất cả đều vìcông tác của Ngài, vàvìkế
hoạch của Ngài.
Trích từ “Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong sự bao la của vũ trụ vàbầu trời, vôsố tạo vật sống vàsinh sôi, tuân theo quy luật tuần
hoàn của sự sống, vàgắn liền với một quy luật bất biến. Những tạo vật chết đi mang theo bên mình
những câu chuyện về sự sống, còn những kẻ đang sống thìlặp lại lịch sử bi thương của những kẻ
đã mất. Và như thế, nhân loại không thể không tự hỏi rằng: Tại sao chúng ta sống? Tại sao chúng
ta phải chết đi? Ai điều khiển thế gian này? Và ai đã tạo dựng ra nhân loại này? Liệu nhân loại có
thực sự do Mẹ Thiên nhiên sinh ra không? Liệu con người cóthực sự tự điều khiển lấy số phận
của họ không? … Nhân loại hoàn toàn chẳng biết ai là Đấng Tối Cao của vũ trụ vàvạn vật, càng
không biết về khởi nguyên và tương lai của nhân loại. Nhân loại chỉ đơn thuần sống bất đắc dĩ
giữa luật lệ này. Không ai cóthể thoát khỏi nó và cũng chẳng ai cóthể thay đổi nó, bởi vìgiữa vạn
vật vàtrên các từng trời chỉ cómột Đấng từ trước vô cùng cho đến đời đời nắm giữ quyền tối cao
trên muôn vật. Ngài là Đấng mànhân loại chưa từng thấy được, là Đấng mànhân loại chưa từng
biết đến, là Đấng mànhân loại chưa từng tin sự hiện hữu của Ngài – ấy thế màNgài lại là Đấng
thổi hơi vào tổ tiên của nhân loại vàban sự sống cho nhân loại. Ngài là Đấng chu cấp vànuôi
dưỡng nhân loại, cho phép họ tồn tại; và Ngài là Đấng dìu dắt nhân loại cho đến ngày hôm nay.
Hơn nữa, Ngài vàchỉ Ngài mới là Đấng mànhân loại dựa vào để sống sót. Ngài nắm quyền tối

cao trên muôn vật vàtrị vìmuôn loài sinh vật trong vũ trụ. Ngài điều khiển bốn mùa, vàchính
Ngài là Đấng gọi gió, sương, mưa, tuyết. Ngài mang lại ánh dương cho nhân loại vàdẫn lối trong
màn đêm. Chính Ngài đãbày ra trời đất, chu cấp cho con người núi non sông hồ vàmuôn loài sinh
vật trong đó. Những việc Ngài làm hiện diện khắp mọi nơi, quyền năng của Ngài cómặt khắp mọi
nơi, sự khôn ngoan của Ngài hiện hữu khắp mọi nơi, và thẩm quyền của Ngài cũng ở khắp mọi
nơi. Mỗi một điều trong các luật lệ vàphép tắc này đều làhiện thân của việc Ngài làm, vàmỗi một
điều đều tỏ lộ sự khôn ngoan vàthẩm quyền của Ngài. Ai cóthể miễn trừ chính mình khỏi quyền
tối cao của Ngài? Vàai cóthể loại chính mình khỏi những sự sắp đặt của Ngài? Vạn vật đều tồn
tại dưới mắt Ngài, và hơn thế, vạn vật đều sống dưới quyền tối cao của Ngài. Những việc làm và
quyền năng của Ngài khiến con người không còn chọn lựa nào khác hơn là phải thừa nhận thực tế
rằng Ngài thực sự hiện hữu vànắm quyền tối cao trên vạn vật. Không gìkhác ngoài Ngài cóthể
điều khiển vũ trụ, càng chẳng gìkhác cóthể chu cấp vôtận cho nhân loại này. Bất kể ngươi có thể
nhận ra những việc làm của Ngài hay không, vàbất kể ngươi có tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa
Trời hay không, chắn chắn số phận của ngươi vẫn do Đức Chúa Trời quyết định, vàchắc chắn Đức
Chúa Trời sẽ luôn nắm giữ quyền tối cao trên vạn vật. Sự hiện hữu vàthẩm quyền của Ngài không
căn cứ vào việc con người cónhận ra vàhiểu được chúng hay không. Chỉ cóNgài mới biết về quá
khứ, hiện tại, và tương lai của con người, vàchỉ cóNgài mới cóthể quyết định số phận của nhân
loại. Bất kể ngươi có thể chấp nhận sự thật này hay không, sẽ không lâu nữa để nhân loại tận mắt
chứng kiến toàn bộ điều này, và đây làsự thật mà Đức Chúa Trời sẽ sớm làm cho hiện bày. Nhân
loại sống vàchết dưới mắt của Đức Chúa Trời. Con người sống bởi sự quản lýcủa Đức Chúa Trời,
vàkhi họ nhắm mắt lần cuối, đó cũng chính là bởi sự quản lýnày màhọ nhắm mắt. Con người cứ
đến rồi đi hết lần này đến lần khác, đi tới đi lui. Không có ngoại lệ, đó toàn bộ làmột phần trong
quyền tối cao vàsự sắp đặt của Ngài. Sự quản lý của Đức Chúa Trời chưa bao giờ dừng lại; nó
mãi luôn tiến triển. Ngài sẽ khiến nhân loại biết được sự hiện hữu của Ngài, tin tưởng vào quyền
tối cao của Ngài, thấy được những việc làm của Ngài, vàtrở về vương quốc của Ngài. Đây là kế
hoạch của Ngài, và là công tác mà Ngài đã và đang quản lý trong hàng ngàn năm.
Trích từ “Con người chỉ cóthể được cứu rỗi giữa sự quản lýcủa Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Con đường sự sống không phải là điều mà ai cũng có thể sở hữu, cũng như không phải là điều
mà ai cũng có thể dễ dàng đạt được. Đó là bởi vìsự sống chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời, có
nghĩa là, chỉ chính Đức Chúa Trời mới sở hữu thực chất của sự sống, vàchỉ chính Đức Chúa Trời
mới có con đường sự sống. Vàvìvậy, chỉ có Đức Chúa Trời mới lànguồn sống, vàlàsuối nguồn

hằng sống của sự sống không ngừng tuôn chảy. Kể từ khi Ngài sáng thế, Đức Chúa Trời đã làm
nhiều việc liên quan đến sinh lực sự sống, đã làm nhiều việc mang lại sự sống cho con người, và
đã phải trả giá đắt để con người cóthể có được sự sống. Điều này làbởi bản thân Đức Chúa Trời
làsự sống vĩnh cửu, vàbản thân Đức Chúa Trời làcon đường mà con người được phục sinh. Đức
Chúa Trời không bao giờ vắng bóng trong nhân tâm, vàNgài luôn sống giữa con người. Ngài đã
và đang là động lực sống của con người, làcội rễ cho sự tồn tại của con người, vàlàmột mỏ dồi
dào cho sự tồn tại của con người sau khi sinh ra. Ngài khiến con người được tái sinh, vàlàm cho
họ cóthể kiên cường sống trọn vẹn trong mọi vai trò. Nhờ vào quyền năng của Ngài, vàsinh lực
bất diệt của Ngài, con người đã sống được từ thế hệ này sang thế hệ khác, màxuyên suốt đó, quyền
năng sự sống của Đức Chúa Trời đã là rường cột cho sự tồn tại của con người, và vì đó mà Đức
Chúa Trời đã phải trả một cái giámàkhông một con người bình thường nào từng trả. Sinh lực của
Đức Chúa Trời cóthể lấn át bất cứ sức mạnh nào; hơn thế nữa, nó vượt trội hơn bất cứ sức mạnh
nào. Sự sống của Ngài là vĩnh cửu, quyền năng của Ngài làsiêu phàm, vàsinh lực của Ngài không
thể bị áp đảo bởi bất cứ loài thọ tạo hay thế lực thù địch nào. Sinh lực của Đức Chúa Trời hiện
hữu, vàtỏa sáng rực rỡ bất kể không gian hay thời gian. Trời và đất có thể trải qua những biến
chuyển lớn, nhưng sự sống của Đức Chúa Trời thì mãi mãi như vậy. Mọi thứ cóthể tan biến, nhưng
sự sống của Đức Chúa Trời sẽ vẫn còn, bởi Đức Chúa Trời lànguồn cho sự tồn tại của vạn vật và
làgốc rễ cho sự tồn tại của vạn vật. Sự sống của con người bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, sự hiện
hữu của trời làbởi Đức Chúa Trời, vàsự tồn tại của đất cógốc rễ từ quyền năng của sự sống từ
Đức Chúa Trời. Không cóvật gìmang sức sống màcóthể vượt được quyền tối thượng của Đức
Chúa Trời, vàkhông gìcókhílực màcóthể trốn khỏi phạm vi thẩm quyền của Đức Chúa Trời.
Theo cách này, bất kể làai thìtất cả cũng phải quy phục dưới quyền thống trị của Đức Chúa Trời,
tất cả cũng phải sống dưới sự chỉ huy của Đức Chúa Trời, vàkhông ai cóthể thoát khỏi tay Ngài.
Trích từ “Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới cóthể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu” trong Lời xuất
hiện trong xác thịt

Trước khi loài người ra đời, thì vũ trụ – tất cả các hành tinh vàtất cả các ngôi sao trên trời –
đã tồn tại. Ở cấp độ vĩ mô, các thiên thể này di chuyển đều đặn theo quỹ đạo, dưới sự kiểm soát
của Đức Chúa Trời, vìtoàn bộ sự tồn tại của chúng, bất kể điều đó đã diễn ra bao nhiêu năm. Hành
tinh nào đi đâu vào thời gian cụ thể nào; hành tinh nào thực hiện sứ mệnh gì,vàkhi nào; hành tinh
nào xoay quanh quỹ đạo nào, vàkhi nào nóbiến mất hoặc được thay thế – tất cả những điều này
diễn ra không chút sai sót nhỏ nhất. Vị trícủa các hành tinh vàkhoảng cách giữa chúng đều tuân

theo đúng các mô thức, tất cả đều có thể được mô tả bằng dữ liệu chính xác; những con đường
chúng di chuyển, tốc độ vàcác môhình quỹ đạo của chúng, thời gian khi chúng ở các vị tríkhác
nhau – tất cả những điều này đều cóthể được định lượng một cách chính xác và được môtả bởi
những quy luật đặc biệt. Trải qua nhiều niên đại, các hành tinh đã tuân theo những quy luật này
không chút sai lệch nhỏ nhất nào. Không sức mạnh nào cóthể thay đổi hoặc phávỡ quỹ đạo của
chúng hoặc các môthức màchúng đi theo. Bởi vìcác quy luật đặc biệt chi phối chuyển động của
chúng vàcác dữ liệu chính xác môtả chúng được định trước bởi thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa,
chúng tự tuân theo những quy luật này, dưới quyền tối thượng vàsự kiểm soát của Đấng Tạo Hóa.
Ở cấp độ vĩ mô, không khó để con người phát hiện ra một vài môthức, một vài dữ liệu, vàmột vài
quy luật hoặc hiện tượng lạ lùng vàkhông thể lýgiải. Mặc dùnhân loại không thừa nhận rằng Đức
Chúa Trời tồn tại, không chấp nhận sự thật rằng Đấng Tạo Hóa đã tạo ra vàthống trị trên muôn
vật, và hơn nữa làkhông nhận ra sự hiện hữu của thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa, các nhàkhoa
học, nhà thiên văn học, vànhàvật lýhọc dẫu vậy càng lúc càng phát hiện ra rằng sự tồn tại của
muôn vật trong vũ trụ, các nguyên tắc vàmô hình quyết định những hoạt động của chúng, đều
được điều hành vàkiểm soát bởi một năng lượng tối mênh mông vàvôhình. Sự thật này buộc con
người phải đối mặt vàcông nhận rằng cómột Đấng Toàn Năng ở giữa những môhình hoạt động
này, chỉ huy mọi sự. Quyền năng của Ngài là phi thường, vàmặc dùkhông ai cóthể trông thấy
diện mạo thật của Ngài, Ngài cai trị vàkiểm soát muôn vật vào mọi lúc. Không người nào hay thế
lực nào cóthể vượt hơn quyền tối thượng của Ngài. Đối mặt với sự thật này, con người phải nhận
ra rằng các quy luật đang thống trị sự hiện hữu của muôn vật không thể được kiểm soát bởi con
người, không thể được thay đổi bởi bất kỳ ai; và đồng thời con người phải thừa nhận rằng nhân
loại không thể hiểu hết những quy luật này, vàchúng không xuất hiện một cách tự nhiên, mà được
ra lệnh bởi một Đấng tối thượng. Đây là tất cả những thể hiện về thẩm quyền của Đức Chúa Trời
mà con người cóthể nhận biết ở cấp độ vĩ mô.
Ở cấp độ vi mô, tất cả núi non, song, hồ, biển và đất liền mà con người cóthể thấy trên đất,
tất cả các mùa màhọ trải qua, tất cả mọi thứ sống trên đất, bao gồm thực vật, động vật, vi sinh vật,
và con người, đều nằm dưới quyền tối thượng vàsự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Dưới quyền tối
thượng vàsự kiểm soát của Đức Chúa Trời, muôn vật hình thành hoặc mất đi tuân theo ý định của
Ngài; các quy luật phát sinh ra nhằm điều khiển sự tồn tại của chúng, còn chúng thìphát triển và
sinh sôi theo những quy luật này. Không có con người hay vật gì vượt trên những quy luật này.
Trích từ “Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật, Ngài đã vẽ ranh giới cho núi non, đồng bằng, sa mạc,
đồi, sông vàhồ. Trên mặt đất có núi, đồng bằng, sa mạc và đồi, cũng như là các vùng nước khác
nhau. Những thứ này tạo thành các loại địa hình khác nhau, không phải sao? Giữa chúng, Đức
Chúa Trời đã vạch ra những ranh giới. Khi chúng ta nói đến việc vạch ranh giới, điều đó có nghĩa
lànhững ngọn núi córanh giới của chúng, những đồng bằng córanh giới của riêng chúng, các sa
mạc cómột phạm vi nhất định, vànhững ngọn đồi cómột diện tích cố định. Các vùng nước như
làsông vàhồ cũng có một số lượng cố định. Nghĩa là, khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật thì
Ngài đã phân chia mọi vật rất rõ ràng. … Trong tất cả những địa hình và môi trường địa lýkhác
nhau do Đức Chúa Trời dựng nên này, Ngài đang quản lýmọi thứ theo kế hoạch vàcótrật tự. Vì
thế tất cả các môi trường địa lýnày vẫn tồn tại vàvẫn đang thực hiện chức năng của chúng trong
hàng ngàn vàthậm chíhàng vạn năm sau khi chúng được Đức Chúa Trời dựng nên. Mặc dù có
những thời kỳ nhất định khi các núi lửa phun trào, vànhững thời kỳ các trận động đất xảy ra, và
cónhững sự xêdịch đáng kể của các vùng đất, Đức Chúa Trời tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ
loại địa hình nào mất đi chức năng ban đầu của nó. Chỉ bởi sự quản lýnày của Đức Chúa Trời, sự
cai trị vàkiểm soát những quy luật này của Ngài, màtất cả những điều này – tất cả những điều mà
được loài người nhìn thấy vàtận hưởng – đều cóthể tồn tại trên đất một cách cótrật tự…
(…)
…ngoài việc thiết lập ranh giới cho những môi trường địa lý khác nhau, Đức Chúa Trời cũng
đã vẽ ranh giới vàthiết lập quy luật cho các loài chim, thú, cávàcôn trùng khác nhau, vàtất cả
cây cối. Bởi sự khác biệt giữa những môi trường địa lýkhác nhau vàbởi sự tồn tại của những môi
trường địa lý khác nhau, màcác loài chim, thú, cávàcôn trùng khác nhau vàcây cối có những
môi trường sinh tồn khác nhau. Chim, thúvàcôn trùng sống giữa những loài cây cối khác nhau,
cásống dưới nước, vàcây mọc trên đất. … mọi sinh vật do Đức Chúa Trời dựng nên – bất kể
chúng được cố định một chỗ hoặc chúng cóthể thở bằng mũi hay không – đều cónhững quy luật
sinh tồn riêng cho chúng. Rất lâu trước khi Đức Chúa Trời dựng nên những sinh vật này, Ngài đã
sắp sẵn cho chúng những ngôi nhà riêng và môi trường sinh tồn riêng. Những sinh vật này cómôi
trường sinh tồn cố định của riêng mình, thức ăn riêng và nhà riêng cố định, vàchúng cónhững nơi
cố định phù hợp với sự sinh tồn của chúng, những nơi có nhiệt độ phù hợp với sự sinh tồn của
chúng. Do đó, chúng không đi lang thang khắp nơi hoặc ngầm hủy hoại sự sinh tồn của loài người
hoặc tác động đến đời sống con người. Đây là cách Đức Chúa Trời quản lýmuôn vật, ban cho loài
người môi trường tốt nhất để sinh tồn. Mỗi sinh vật trong muôn vật đều cóthức ăn riêng để duy

trìsự sống của chúng trong những môi trường sinh tồn của riêng chúng. Với thức ăn đó, chúng
gắn liền với môi trường bản địa của mình để sinh tồn. Trong loại môi trường đó, chúng tiếp tục
tồn tại, sinh sôi nảy nở, vàphát triển đúng theo các quy luật mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho
chúng. Bởi vìnhững loại quy luật này, bởi vìsự tiền định của Đức Chúa Trời, muôn vật sống hài
hòa với loài người, và loài người cùng tồn tại trong sự phụ thuộc lẫn nhau với muôn vật.
Trích từ “Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IX” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngay từ khoảnh khắc ngươi cất tiếng khóc chào đời, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của
mình. Thực hiện vai trò của mình trong kế hoạch của Đức Chúa Trời vàtrong sự tiền định của
Ngài, ngươi bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa,
vàbất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, không một ai cóthể thoát khỏi những sự sắp
đặt vàbố trícủa Trời vàkhông một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vìchỉ có Đấng
cai trị muôn vật mới cókhả năng làm công việc như vậy. Kể từ ngày mà con người bắt đầu tồn tại,
Đức Chúa Trời đã hằng làm việc như thế, cai quản vũ trụ, điều khiển những quy luật thay đổi của
muôn vật vàquỹ đạo vận động của chúng. Giống như muôn vật, con người được nuôi dưỡng một
cách thầm lặng vàkhông hề hay biết bởi sự ngọt ngào và mưa sương từ Đức Chúa Trời; giống như
muôn vật, con người sống một cách vôthức dưới sự sắp đặt của bàn tay Đức Chúa Trời. Tấm lòng
vàlinh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ
đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thìtất cả mọi
loài, dùsống hay chết, đều sẽ di chuyển, thay đổi, tái sinh vàbiến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa
Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật.
Khi màn đêm lặng lẽ buông xuống, con người không hề hay biết, vì tâm con người không thể
nhận thức được màn đêm đến như thế nào hay đến từ đâu. Khi màn đêm lặng lẽ trôi đi, con người
đón ánh sáng ban ngày, còn việc ánh sáng đến từ đâu và bằng cách nào đó đã xua tan bóng đêm,
thì con người lại càng không nhận biết vàkhông hay biết được. Những sự thay đổi luân phiên ngày
và đêm này đưa con người từ thời kỳ này sang thời kỳ khác, từ bối cảnh lịch sử này sang bối cảnh
lịch sử tiếp theo, trong khi vẫn đảm bảo rằng công tác của Đức Chúa Trời trong mọi thời kỳ vàkế
hoạch của Ngài cho mọi thời đại đều được thực hiện.
Trích từ “Đức Chúa Trời lànguồn sự sống của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Kể từ khi sáng thế, Ta đã bắt đầu định trước vàlựa chọn nhóm người này – cụ thể làcác
ngươi ngày nay. Khí chất, tố chất, ngoại hình vàvóc giạc của các ngươi, gia đình nơi các ngươi

được sinh ra, công việc vàhôn nhân của các ngươi – toàn bộ những gì trong ngươi, thậm chícả
màu tóc vàlàn da của mình, vàgiờ sinh của các ngươi – hết thảy đều được bàn tay Ta sắp đặt. Ta
tận tay sắp đặt ngay cả những việc các ngươi làm và những người các ngươi gặp hàng ngày, chưa
kể đến việc đưa ngươi vào sự hiện diện của Ta hôm nay thực sự cũng là do sự sắp đặt của Ta.
Đừng dấn mình vào sự hỗn loạn; ngươi nên bình tĩnh tiến lên.
Trích từ “Chương 74” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Số phận của nhân loại vàcủa vũ trụ gắn bómật thiết với quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa,
gắn chặt không thể tách rời với sự bố trícủa Đấng Tạo Hóa; xét cho cùng, chúng không thể tách
khỏi thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa. Trong các quy luật của muôn vật, con người hiểu được sự bố
trícủa Đấng Tạo Hóa vàquyền tối thượng của Ngài; trong những quy luật sinh tồn của muôn vật,
họ bắt đầu nhận thức được sự quản cai của Đấng Tạo Hóa; trong số phận của muôn vật, họ bắt đầu
suy đoán ra các cách thức mà Đấng Tạo Hóa thực thi quyền tối thượng vàsự kiểm soát của Ngài
trên chúng; và trong vòng đời của con người vàmuôn vật, con người thực sự bắt đầu trải nghiệm
sự bố trívàan bài của Đấng Tạo Hóa cho muôn vật vàmuôn loài, chứng kiến những sự bố trívà
an bài này thay thế như thế nào tất cả các luật lệ, quy tắc, vàthể chế trần gian, tất cả các quyền lực
vàthế lực khác. Như vậy, nhân loại buộc phải nhận ra rằng quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa
không thể bị xâm phạm bởi bất kỳ vật thọ tạo nào, rằng không thế lực nào cóthể tiếm quyền hoặc
thay đổi những sự vật, sự việc đã được định trước bởi Đấng Tạo Hóa. Chính dưới những quy luật
vàquy tắc thiêng liêng này mà con người vàmuôn vật sống vàsinh sôi từ thế hệ này qua thế hệ
khác. Đây chẳng phải làsự hiện thân thực sự của thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa sao?
Trích từ “Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại
(Trích tuyển chọn chương lời Đức Chúa Trời)

Lànhững thành viên của nhân loại vàlànhững Cơ Đốc nhân mộ đạo, trách nhiệm và nghĩa
vụ của tất cả chúng ta chính làphải dâng thân tâm mình để hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa
Trời, vìtoàn bộ hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời vàtồn tại nhờ quyền tối thượng
của Đức Chúa Trời. Nếu thân tâm chúng ta không vìsự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời vàkhông vì
sự nghiệp công chính của nhân loại, thìlinh hồn của chúng ta sẽ không xứng đáng với những người

đã tuẫn đạo vìsự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, vàcàng không xứng đáng với Đức Chúa Trời,
Đấng đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ.
Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới này, Ngài đã tạo dựng nên nhân loại này, và hơn thế
nữa, Ngài làkiến trúc sư của nền văn hóa Hy Lạp cổ đại vànền văn minh nhân loại. Chỉ có Đức
Chúa Trời an ủi nhân loại này, vàchỉ có Đức Chúa Trời ngày đêm chăm sóc cho nhân loại này.
Sự phát triển vàtiến bộ của con người không thể tách rời quyền tối thượng của Đức Chúa Trời,
lịch sử và tương lai của nhân loại không thể thoát khỏi những sắp đặt của Đức Chúa Trời. Nếu
ngươi là một Cơ Đốc nhân chân chính, thì ngươi chắc chắn sẽ tin rằng sự thăng trầm của bất kỳ
quốc gia hay dân tộc nào cũng đều xảy ra theo những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Chỉ mình
Đức Chúa Trời biết vận mệnh của một quốc gia hoặc một dân tộc, vàchỉ mình Đức Chúa Trời
điều khiển tiến trình của nhân loại này. Nếu nhân loại muốn cómột số phận tốt đẹp, nếu một đất
nước muốn cómột vận mệnh tốt đẹp, thì con người phải khấu đầu thờ phượng Đức Chúa Trời, ăn
năn và xưng tội trước Đức Chúa Trời, nếu không thìsố phận và đích đến của con người sẽ làmột
thảm họa không thể tránh khỏi.
Nhìn lại thời Nô-ê đóng tàu: Nhân loại đã bại hoại sâu sắc, mọi người đã lạc khỏi phước lành
của Đức Chúa Trời, không còn được Đức Chúa Trời chăm sóc, và đã đánh mất những lời hứa của
Đức Chúa Trời. Họ đã sống trong tăm tối, không cósự sáng của Đức Chúa Trời. Sau đó, họ đã trở
nên dâm loạn về bản chất và đã buông thả bản thân vào sự đồi bại ghêtởm. Những kẻ như vậy
không thể nào nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời nữa; họ không có đủ tư cách để diện kiến
dung nhan của Đức Chúa Trời hoặc nghe tiếng của Đức Chúa Trời, vìhọ đã từ bỏ Đức Chúa Trời,
đã gạt bỏ mọi điều Ngài ban cho họ, và đã quên những lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Lòng họ
ngày càng lạc xa Đức Chúa Trời, vàvìthế, họ đã trở nên suy đồi vượt quámọi lýtrívànhân tính,
trở nên ngày càng xấu xa. Khi đó, họ càng đi gần hơn đến chỗ chết và đã rơi vào cơn thạnh nộ
cùng sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Chỉ cóNô-êthờ phượng Đức Chúa Trời vàlánh khỏi điều
ác, vàvìvậy, ông cóthể nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời vànghe những chỉ dẫn của Ngài. Ông đã
đóng tàu theo những chỉ dẫn của lời Đức Chúa Trời, vàtại đó tập hợp mọi loài sinh vật sống. Và
theo cách này, một khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Đức Chúa Trời bắt đầu sự hủy diệt của
Ngài trên thế gian. Chỉ cóNô-êvàbảy thành viên khác trong gia đình ông sống sót sau trận hủy
diệt, vìNô-ê đã thờ phượng Đức Giê-hô-va vàlánh khỏi điều ác.
Bây giờ nhìn vào thời đại hiện nay: Những con người công chính như Nô-êcóthể thờ phượng
Đức Chúa Trời vàlánh khỏi điều ác, đã không còn tồn tại. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn ân đãi

nhân loại này vàvẫn tha tội cho họ trong thời đại cuối cùng này. Đức Chúa Trời tìm kiếm những
người mong mỏi Ngài xuất hiện. Ngài tìm kiếm những người có thể nghe lời của Ngài, những
người đã không quên sự ủy nhiệm của Ngài vàdâng thân tâm của họ cho Ngài. Ngài tìm kiếm
những người vâng lời như đứa trẻ sơ sinh trước mặt Ngài vàkhông chống đối Ngài. Nếu ngươi
dâng mình cho Đức Chúa Trời, không bị cản trở bởi bất kỳ quyền lực hay thế lực nào, thì Đức
Chúa Trời sẽ nhìn ngươi với sự ưu ái và sẽ ban phước lành cho ngươi. Nếu ngươi ở địa vị cao, có
tiếng tăm, sở hữu kiến thức phong phú, làm chủ nhiều của cải và được nhiều người ủng hộ, nhưng
những điều này không ngăn cản ngươi đến trước mặt Đức Chúa Trời chấp nhận sự kêu gọi của
Ngài cùng sự ủy nhiệm của Ngài vàlàm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi, thì mọi thứ
ngươi làm sẽ là chính nghĩa ý nghĩa nhất trên đất vàlàcông việc công chính nhất của nhân loại.
Nếu ngươi từ chối lời kêu gọi của Đức Chúa Trời vì địa vị vànhững mục tiêu riêng của mình, thì
mọi thứ ngươi làm đều sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả vàthậm chíkhinh miệt. Cóthể ngươi là chủ
tịch, nhàkhoa học, mục sư, hay trưởng lão, nhưng cho dù chức vụ của ngươi cao đến đâu, nếu
ngươi dựa vào kiến thức vàkhả năng của mình trong các công việc ngươi làm, thì ngươi sẽ luôn
làmột kẻ thất bại vàsẽ luôn đánh mất các phước lành của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời
không chấp nhận bất kỳ điều gì ngươi làm, và Ngài không công nhận công việc của ngươi là công
chính, hoặc chấp nhận rằng ngươi đang làm việc vìlợi ích của nhân loại. Ngài sẽ phán rằng mọi
thứ ngươi làm đều được thực hiện để sử dụng kiến thức vàsức mạnh của loài người nhằm tước
khỏi con người sự bảo vệ của Đức Chúa Trời vàphủ nhận các phước lành của Đức Chúa Trời.
Ngài sẽ phán rằng ngươi đang dẫn nhân loại đến sự tối tăm, đến sự chết, và đến sự khởi đầu của
một sự tồn tại vôtận mà trong đó, con người đã đánh mất Đức Chúa Trời và phước lành của Ngài.
Từ khi loài người nghĩ ra khoa học xãhội, tâm trícủa con người đã trở nên bị chiếm lĩnh bởi
khoa học vàkiến thức. Khoa học vàkiến thức từ đó đã trở thành những công cụ để cai trị nhân
loại, không còn đủ chỗ cho con người thờ phượng Đức Chúa Trời, vàkhông còn những điều kiện
thuận lợi cho việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Vị trícủa Đức Chúa Trời ngày càng giảm sút trong
lòng con người. Không có Đức Chúa Trời trong lòng, thế giới nội tâm của con người thật tăm tối,
vôvọng vàtrống rỗng. Rồi sau đó, nhiều nhàkhoa học xãhội, sử gia, vàchính trị gia đã đứng ra
phát biểu các lýthuyết về khoa học xãhội, lýthuyết về sự tiến hóa của loài người, vàcác lýthuyết
khác trái với lẽ thật rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người, để lấp đầy trái tim vàtríóc
nhân loại. Vàtheo cách này, những người tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi thứ đã trở
nên ngày càng ít hơn, và những người tin vào thuyết tiến hóa đã trở nên ngày càng đông đảo hơn.

Ngày càng cónhiều người xem những bản ghi chép về công tác của Đức Chúa Trời vànhững lời
của Ngài trong thời đại Cựu Ước như thần thoại vàtruyền thuyết. Trong lòng họ, mọi người trở
nên thờ ơ với phẩm cách vàsự vĩ đại của Đức Chúa Trời, thờ ơ với giáo lýrằng Đức Chúa Trời
tồn tại vànắm quyền thống trị mọi vật. Sự tồn vong của nhân loại cùng vận mệnh của các quốc
gia vàcác dân tộc không còn quan trọng đối với họ nữa, và con người sống trong một thế giới
trống rỗng chỉ quan tâm đến ăn, uống và theo đuổi khoái lạc. … Rất ít người chủ động tì
m cho ra
nơi Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài ngày nay, hay tìm kiếm cách Ngài tể trị vàsắp đặt đích
đến của con người. Và theo cách này, con người không biết rằng nền văn minh của nhân loại trở
nên ngày càng ítcókhả năng đi theo những ước muốn của con người, vàthậm chícónhiều người
còn cảm thấy rằng, sống trong một thế giới như vậy, họ íthạnh phúc hơn những người đã qua đời.
Ngay cả người dân của các quốc gia từng rất văn minh cũng bộc lộ những bất bình như vậy. Vì
nếu không cósự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, cho dùnhững nhàcầm quyền vànhững nhàxãhội
học cóvắt óc ra sao để bảo tồn nền văn minh nhân loại, thì cũng chẳng ích gì.Không ai cóthể lấp
đầy sự trống rỗng trong lòng con người, vìkhông ai cóthể làsự sống của con người, vàkhông có
lýthuyết xãhội nào cóthể giải phóng con người khỏi sự trống rỗng màhọ phải chịu đựng. Khoa
học, kiến thức, tự do, dân chủ, giải trí
, thoải mái: những điều này chỉ mang lại cho con người một
sự an ủi nhất thời. Ngay cả khi cónhững điều này, con người chắc chắn vẫn sẽ phạm tội vàthan
vãn về những bất công của xãhội. Những điều này không thể ngăn cản sự thèm muốn vàkhao
khát khám phácủa con người. Đó là bởi con người đã được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời và
những sự hy sinh và khám phá vô nghĩa của con người chỉ cóthể dẫn đến nhiều đau khổ hơn và
chỉ cóthể khiến con người tồn tại trong trạng thái sợ hãi thường trực, không biết làm sao để đối
mặt với tương lai của nhân loại hoặc làm sao để đối mặt với con đường nằm phía trước. Con người
thậm chísẽ đi đến sợ khoa học vàkiến thức, vàthậm chícàng sợ hơn cảm giác trống rỗng. Trong
thế giới này, bất kể ngươi sống trong một quốc gia tự do hay một quốc gia không cónhân quyền,
thì ngươi cũng hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi số phận của nhân loại. Cho dù ngươi là kẻ
cai trị hay kẻ bị trị, ngươi cũng hoàn toàn không có khả năng thoát khỏi niềm khao khát khám phá
số phận, những lẽ mầu nhiệm và đích đến của nhân loại, ngươi lại càng không cókhả năng thoát
khỏi cảm giác trống rỗng gây hoang mang. Những hiện tượng như vậy, vốn phổ biến đối với toàn
nhân loại, được các nhàxãhội học gọi lànhững hiện tượng xãhội, nhưng không một vĩ nhân nào
cóthể đứng ra giải quyết những vấn đề như thế. Con người, suy cho cùng, chỉ là con người, địa vị
vàsự sống của Đức Chúa Trời không ai cóthể thay thế được. Nhân loại không chỉ đòi hỏi một xã
hội công bằng, trong đó mọi người đều được no đủ, bình đẳng vàtự do; điều nhân loại cần làsự

cứu rỗi của Đức Chúa Trời vàsự cung cấp sự sống cho họ của Ngài. Chỉ khi con người nhận được
sự cung cấp sự sống của Đức Chúa Trời vàsự cứu rỗi của Ngài thìnhững nhu cầu, khao khát khám
phá, vàsự trống rỗng tâm linh của con người mới được giải quyết. Nếu người dân của một quốc
gia hay một dân tộc không thể nhận được sự cứu rỗi và chăm sóc của Đức Chúa Trời, thìmột quốc
gia hoặc dân tộc như vậy sẽ bước trên con đường dẫn đến sự suy tàn, về phía sự tối tăm, và sẽ bị
Đức Chúa Trời hủy diệt.
Cóthể đất nước của ngươi hiện đang phồn thịnh, nhưng nếu ngươi để cho người dân của mình
lạc khỏi Đức Chúa Trời, thì đất nước sẽ nhận ra mình ngày càng mất đi các phước lành của Đức
Chúa Trời. Nền văn minh của đất nước ngươi sẽ ngày càng bị giẫm đạp dưới chân, vàchẳng bao
lâu sau, dân chúng sẽ nổi dậy chống lại Đức Chúa Trời vàrủa sả Thiên đàng. Và vì vậy, vận mệnh
của một đất nước sẽ bị suy tàn mà con người chẳng hay biết. Đức Chúa Trời sẽ dấy lên những
cường quốc để đối phóvới những quốc gia đã bị Đức Chúa Trời rủa sả, vàthậm chícóthể quét
sạch chúng khỏi bề mặt trái đất. Sự thăng trầm của một quốc gia hoặc dân tộc dựa trên việc liệu
những kẻ cai trị đất nước cóthờ phượng Đức Chúa Trời hay không, vàliệu họ códẫn dắt người
dân của mình trở nên gần gũi hơn với Đức Chúa Trời vàthờ phượng Ngài hay không. Tuy nhiên,
trong thời đại cuối cùng này, bởi vìnhững người thực sự tìm kiếm vàthờ phượng Đức Chúa Trời
ngày càng hiếm hoi, nên Đức Chúa Trời ban đặc ân cho những quốc gia có Cơ Đốc giáo làquốc
giáo. Ngài tập hợp những quốc gia đó lại với nhau để thành lập phe tương đối công chính của thế
giới, trong khi những quốc gia vôthần vànhững quốc gia không thờ phượng Đức Chúa Trời thật
đều trở thành những địch thủ của phe công chính. Theo cách này, Đức Chúa Trời không chỉ có
một nơi ở giữa nhân loại để thực hiện công tác của Ngài, màcòn thu nhận được những quốc gia
cóthể thực thi thẩm quyền công chính, cho phép các lệnh trừng phạt vàhạn chế được áp lên những
quốc gia chống đối Ngài. Tuy nhiên, bất chấp điều này, vẫn không có thêm người nào đến thờ
phượng Đức Chúa Trời, bởi vì con người đã lạc quáxa khỏi Ngài, và con người đã quên Đức Chúa
Trời quá lâu. Trên đất chỉ còn lại các quốc gia thực thi sự công chính vàchống lại sự bất chính.
Nhưng điều này khác xa với những mong muốn của Đức Chúa Trời, vìkhông cókẻ cầm quyền
của một quốc gia nào sẽ để cho Đức Chúa Trời tể trị dân tộc của họ, vàkhông một đảng chính trị
nào sẽ tập hợp người dân của mình lại để thờ phượng Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời đã mất đi vị
trí chính đáng của Ngài trong lòng mỗi quốc gia, dân tộc, đảng cầm quyền, vàthậm chítrong lòng
mỗi người. Mặc dùcác lực lượng công chính cótồn tại trong thế giới này, nhưng sự cai trị màở
đó Đức Chúa Trời không cóchỗ trong lòng con người làrất mong manh. Không có phước lành

của Đức Chúa Trời, đấu trường chính trị sẽ rơi vào hỗn loạn vàtrở nên dễ bị tấn công. Đối với
nhân loại, không có phước lành của Đức Chúa Trời cũng giống như không có mặt trời. Bất kể
những kẻ cầm quyền làm việc cho người dân của mình cần mẫn ra sao, bất kể có bao nhiêu hội
nghị công chính mànhân loại cùng nhau tổ chức, thìcũng không điều nào trong số này sẽ xoay
chuyển tình thế hoặc thay đổi số phận của nhân loại. Con người tin rằng một đất nước trong đó
người dân có cơm ăn áo mặc, trong đó họ chung sống hòa bình, làmột đất nước tốt đẹp, vàmột
đất nước có sự lãnh đạo tốt. Nhưng Đức Chúa Trời không nghĩ như vậy. Ngài tin rằng một đất
nước trong đó không ai thờ phượng Ngài làmột đất nước màNgài sẽ hủy diệt. Cách suy nghĩ của
con người quámâu thuẫn với cách suy nghĩ của Đức Chúa Trời. Vìvậy, nếu người đứng đầu một
nước không thờ phượng Đức Chúa Trời, thìsố phận của đất nước này sẽ làmột bi kịch, và đất
nước sẽ không có đích đến.
Đức Chúa Trời không tham gia vào hoạt động chính trị của con người, nhưng vận mệnh của
một quốc gia hoặc dân tộc lại được điều khiển bởi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời điều khiển thế
giới này vàtoàn bộ vũ trụ. Số phận của con người vàkế hoạch của Đức Chúa Trời liên quan mật
thiết với nhau, và không có con người nào, quốc gia hay dân tộc nào được miễn trừ khỏi quyền tối
thượng của Đức Chúa Trời. Nếu con người ao ước được biết số phận của mình, thìhọ phải đến
trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ khiến cho những người đi theo và thờ phượng Ngài
được thịnh vượng vàsẽ mang lại sự suy tàn vàdiệt vong cho những kẻ chống lại vàchối bỏ Ngài.
Hãy nhớ lại cảnh tượng trong Kinh Thánh khi Đức Chúa Trời hủy diệt Sô-đôm và cũng hãy
nghĩ về việc vợ của Lót đã trở thành tượng muối như thế nào. Hãy nghĩ lại việc người dân của Nini-ve đã ăn năn tội lỗi của họ trong bao gai vàtro ra sao vàhãy nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi
dân Do Thái đóng đinh Jêsus lên thập tự giá 2.000 năm trước. Dân Do Thái đã bị trục xuất khỏi
Y-sơ-ra-ên vàchạy trốn sang khắp các nước trên thế giới. Nhiều người đã bị giết, vàtoàn bộ dân
tộc Do Thái đã phải chịu sự hủy diệt chưa từng có. Họ đã đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập tự
giá– đã phạm một tội ác tày trời – và đã khiêu khích tâm tính của Đức Chúa Trời. Họ đã bị bắt
phải trả giácho những gìhọ đã làm và bị bắt phải gánh chịu mọi hậu quả từ những việc làm của
mình. Họ đã lên án Đức Chúa Trời, chối bỏ Đức Chúa Trời, vàvìthế, họ chỉ cómột số phận: bị
Đức Chúa Trời trừng phạt. Đây là trái đắng vàtai họa mànhững kẻ cai trị của họ đã mang lại cho
đất nước vàdân tộc của họ.
Ngày nay, Đức Chúa Trời đã trở lại thế gian để thực hiện công tác của Ngài. Điểm dừng chân
đầu tiên của Ngài làtập hợp lớn những kẻ cai trị độc tài: Trung Quốc, pháo đài kiên cố của chủ

nghĩa vô thần. Đức Chúa Trời đã thu nhận được một nhóm người bằng sự khôn ngoan vàquyền
năng của Ngài. Trong giai đoạn này, Ngài đã bị đảng cầm quyền Trung Quốc săn lùng bằng mọi
cách vàphải chịu vôvàn khổ đau, không có chỗ gối đầu, không thể tìm được nơi nương náu. Bất
chấp điều này, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục công tác Ngài dự định làm: Ngài cất tiếng vàrao truyền
Phúc Âm. Không ai cóthể dò lường được sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Tại Trung Quốc, một
đất nước xem Đức Chúa Trời làkẻ thù, Đức Chúa Trời chưa bao giờ ngừng công tác của Ngài.
Thay vào đó, đã có thêm nhiều người chấp nhận công tác vàlời của Ngài, vì Đức Chúa Trời làm
mọi thứ Ngài cóthể để cứu rỗi từng thành viên một của nhân loại. Chúng ta tin tưởng rằng không
quốc gia hoặc thế lực nào cóthể ngăn cản những gì Đức Chúa Trời muốn đạt được. Những ai cản
trở công tác của Đức Chúa Trời, chống lại lời Đức Chúa Trời, gây nhiễu loạn vàlàm hỏng kế
hoạch của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ bị Ngài trừng phạt. Kẻ nào nổi dậy chống lại công tác của
Đức Chúa Trời sẽ bị đày xuống địa ngục; bất kỳ quốc gia nào chống lại công tác của Đức Chúa
Trời đều sẽ bị hủy diệt; bất kỳ dân tộc nào nổi dậy chống đối công tác của Đức Chúa Trời đều sẽ
bị xóa sổ khỏi trái đất này vàsẽ không còn tồn tại. Ta thúc giục người dân của mọi dân tộc, mọi
quốc gia, vàthậm chímọi ngành nghề hãy lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, hãy nhìn công tác của
Đức Chúa Trời và hãy chú ý đến số phận của nhân loại, để làm cho Đức Chúa Trời thành Đấng
thánh khiết nhất, đáng tôn kính nhất, cao cả nhất, và là đối tượng thờ phượng duy nhất giữa loài
người, và để cho toàn thể nhân loại được sống dưới phước lành của Đức Chúa Trời, cũng như dòng
dõi của Áp-ra-ham đã sống dưới lời hứa của Đức Giê-hô-va, cũng như A-đam và Ê-va, những
người Đức Chúa Trời tạo dựng nên đầu tiên, đã sống trong vườn Ê-đen.
Công tác của Đức Chúa Trời dâng lên như một làn sóng mạnh mẽ. Không ai cóthể giữ chân
Ngài, vàkhông ai cóthể ngăn bước chân Ngài. Chỉ những người cẩn thận lắng nghe lời Ngài, và
những người tìm kiếm, khao khát Ngài, mới cóthể đi theo bước chân Ngài vànhận được lời hứa
của Ngài. Những kẻ không làm như vậy sẽ phải chịu tai họa tràn ngập vàsự trừng phạt thích đáng.
Từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

2. Mục tiêu của ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Toàn bộ kế hoạch quản lýcủa Ta, một kế hoạch quản lý sáu ngàn năm, gồm có ba giai đoạn,
hoặc ba thời đại như sau: Thời Đại Luật Pháp của buổi sơ khai; Thời Đại Ân Điển (cũng gọi là
Thời Đại Cứu Chuộc); vàThời Đại Vương Quốc của thời kỳ sau rốt. Công tác của Ta ở ba thời
đại này khác nhau về nội dung theo bản chất của mỗi thời đại, nhưng ở mỗi giai đoạn, công tác
này đều phùhợp với nhu cầu của con người – hay nói chính xác hơn là được thực hiện để chống
lại những mưu trò Sa-tan bày ra trong cuộc chiến mà Ta đang giao đấu với nó. Mục đích công tác
của Ta là để đánh bại Sa-tan, để biểu lộ sự khôn ngoan vàsự toàn năng của Ta, để phơi bày hết
các mưu chước của Sa-tan, vànhờ đó, để cứu rỗi toàn nhân loại đang sống dưới quyền của Sa-tan.
Nó là để cho thấy sự khôn ngoan vàsự toàn năng của Ta, và để tỏ lộ sự ghêtởm không thể chịu
nổi của Sa-tan; thậm chí còn hơn thế nữa, là để cho các loài thọ tạo phân biệt được thiện vàác,
biết được rằng Ta là Đấng Thống Trị của vạn vật, thấy rõ được rằng Sa-tan làkẻ thùcủa nhân loại,
một kẻ suy đồi, một kẻ tà ác, và để cho họ nhận ra được, với sự chắc chắn tuyệt đối, sự khác biệt
giữa thiện vàác, giữa lẽ thật vàsự giả dối, giữa thánh thiện và rác rưởi, giữa những gìcao quývà
những gìthấp hèn. Như thế, loài người mêmuội sẽ trở nên cóthể làm chứng cho Ta rằng không
phải Ta làm sa ngã loài người, vàchỉ cóTa – Đấng Tạo Hóa – mới cóthể cứu rỗi được loài người,
mới cóthể ban cho con người những thứ họ cóthể thụ hưởng; vàhọ sẽ dần biết được rằng Ta là
Đấng Thống Trị của vạn vật, còn Sa-tan chỉ làmột trong những loài Ta tạo ra vàrồi đã chống lại
Ta. Kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ta được chia làm ba giai đoạn, và Ta làm như thế để đạt
được kết quả làkhiến các loài thọ tạo cóthể làm chứng cho Ta, hiểu được ýmuốn của Ta, vàbiết
được Ta làlẽ thật.
Trích từ “Câu chuyện thật đằng sau công tác của Thời đại Cứu chuộc” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngươi phải biết rằng bất kể Ngài làm công tác gì,thìmục đích công tác của Đức Chúa Trời
không thay đổi, trọng tâm công tác của Ngài không thay đổi, vàý muốn của Ngài đối với con
người không thay đổi. Cho dùnhững lời của Ngài cónghiêm khắc như thế nào, cho dùhoàn cảnh
cóbất lợi ra sao, thìcác nguyên tắc công tác của Ngài sẽ không thay đổi, và ý định cứu rỗi con
người của Ngài sẽ không thay đổi. Trọng tâm công tác của Ngài cũng sẽ không thay đổi, miễn đó
không phải làcông tác mặc khải về cái kết của con người hoặc đích đến của con người, vàkhông
phải làcông tác của giai đoạn cuối, hoặc công tác kết thúc toàn bộ kế hoạch quản lýcủa Đức Chúa

Trời, vàmiễn đó là trong quá trình Ngài làm việc trong con người. Trọng tâm công tác của Ngài
sẽ luôn luôn làsự cứu rỗi nhân loại; điều này nên lànền tảng cho niềm tin của các ngươi nơi Đức
Chúa Trời. Mục đích của ba giai đoạn công tác làcứu rỗi toàn nhân loại – điều này có nghĩa là sự
cứu rỗi hoàn toàn con người khỏi quyền của Sa-tan. Mặc dùmỗi giai đoạn trong ba giai đoạn công
tác cómục tiêu và ý nghĩa khác nhau, nhưng mỗi giai đoạn làmột phần của công tác cứu rỗi nhân
loại, vàmỗi giai đoạn làcông tác cứu rỗi khác nhau được thực hiện theo các nhu cầu của nhân loại.
Trích từ “Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác
thịt

Hôm nay trước hết chúng ta sẽ tóm tắt những suy nghĩ, tư tưởng vàtừng hành động một của
Đức Chúa Trời kể từ khi Ngài tạo dựng nhân loại. Chúng ta sẽ xem xét công việc nào Ngài đã thực
hiện, từ khi tạo ra thế giới đến khi chính thức bắt đầu Thời đại Ân điển. Sau đó chúng ta có thể
khám phánhững suy nghĩ và tư tưởng nào của Đức Chúa Trời mà con người chưa biết, vàtừ đó,
chúng ta cóthể làm rõtrật tự kế hoạch quản lýcủa Đức Chúa Trời vàhiểu cặn kẽ bối cảnh mà Đức
Chúa Trời tạo ra công tác quản lýcủa Ngài, nguồn gốc vàquátrì
nh phát triển của nó, và cũng hiểu
thấu đáo những kết quả màNgài muốn từ công tác quản lýcủa Ngài – đó là cốt lõi vàmục đích
công tác quản lýcủa Ngài. Để hiểu những điều này, chúng ta cần quay lại khoảng thời gian xa xôi,
tĩnh mịch vàyên lặng khi chưa có con người…
Khi Đức Chúa Trời thức dậy khỏi giường của Ngài, ý nghĩ đầu tiên màNgài cólà: tạo ra một
con người sống – một con người sống thực sự – một người để chung sống vàluôn làbạn đồng
hành của Ngài; người này cóthể lắng nghe Ngài, vàNgài cóthể tâm sự vàtròchuyện cùng người
này. Thế rồi, lần đầu tiên Đức Chúa Trời đã múc một nắm đất và dùng nó để tạo ra con người sống
đầu tiên theo hình ảnh mà Ngài đã tưởng tượng ra trong tâm trí Ngài, và sau đó Ngài đặt cho sinh
vật sống này một cái tên – A-đam. Khi mà Đức Chúa Trời đã có được người sống vàbiết thở này,
Ngài đã cảm thấy thế nào? Lần đầu tiên, Ngài cảm thấy niềm vui của việc cómột người thân yêu,
một người bạn đồng hành. Ngài cũng lần đầu tiên cảm thấy trách nhiệm của việc làm cha vàmối
quan tâm đi kèm với việc đó. Con người sống vàbiết thở này đã mang lại cho Đức Chúa Trời niềm
hạnh phúc vàniềm vui; lần đầu tiên Ngài cảm thấy được an ủi. Đây là điều đầu tiên Đức Chúa
Trời từng làm mà không được thực hiện bằng suy nghĩ hay thậm chílàlời của Ngài, mà được thực
hiện bằng chính đôi tay của Ngài. Khi dạng hữu thể này – một người sống vàbiết thở – đứng trước
mặt Đức Chúa Trời, được tạo ra bởi thịt vàhuyết, với thể xác vàhình hài, vàcóthể tròchuyện với
Đức Chúa Trời, Ngài đã trải nghiệm một loại niềm vui mà Ngài chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Đức Chúa Trời thực sự cảm thấy trách nhiệm của Ngài, vàhữu thể sống này không chỉ khiến Ngài
cảm động mà còn sưởi ấm và lay động lòng Ngài với mỗi chuyển động nhỏ mà người đó thực hiện.
Khi hữu thể sống này đứng trước mặt Đức Chúa Trời, đó là lần đầu tiên Ngài có ý nghĩ sẽ thu phục
thêm nhiều người như thế. Đây là chuỗi sự kiện đã bắt đầu với ý nghĩ đầu tiên mà Đức Chúa Trời
có. Đối với Đức Chúa Trời, tất cả những sự kiện này đều xảy ra lần đầu tiên, nhưng trong những
sự kiện đầu tiên này, bất kể lúc đó Ngài cảm thấy thế nào – dùlàniềm vui, trách nhiệm, mối quan
tâm – thì cũng không có ai để Ngài chia sẻ. Bắt đầu từ lúc đó, Đức Chúa Trời thực sự cảm thấy
một sự cô đơn và nỗi buồn mà trước đây Ngài chưa từng trải qua. Ngài cảm thấy rằng con người
không thể chấp nhận hay thấu hiểu tình yêu vàsự quan tâm của Ngài, hoặc những ý định của Ngài
dành cho con người, nên Ngài vẫn cảm thấy buồn phiền và đau đớn trong lòng. Mặc dù Ngài đã
làm những điều này cho con người, nhưng con người không nhận thức được điều đó và không
hiểu. Bên cạnh niềm hạnh phúc, niềm vui vàsự an ủi mà con người mang đến cho Ngài nhanh
chóng mang theo cùng nónhững cảm giác đau khổ và cô đơn đầu tiên của Ngài. Đây là những suy
nghĩ và cảm xúc của Đức Chúa Trời vào lúc đó. Trong khi Đức Chúa Trời đang làm tất cả những
điều này, trong lòng Ngài đã chuyển từ niềm vui sang nỗi buồn vàtừ nỗi buồn sang nỗi đau, và
những cảm xúc này đã trộn lẫn với sự lo lắng. Tất cả những gìNgài muốn làm làkhẩn trương để
cho con người này, loài người này biết những gìtrong lòng Ngài vàhiểu những ý định của Ngài
sớm hơn. Khi đó, họ có thể trở thành môn đồ của Ngài vàchia sẻ những suy nghĩ của Ngài và
thuận theo ýmuốn của Ngài. Họ sẽ không còn đơn thuần chỉ nghe Đức Chúa Trời phán vàvẫn nín
lặng nữa; họ sẽ không còn không biết về cách tham gia cùng Đức Chúa Trời trong công việc của
Ngài; trên hết, họ sẽ không còn lànhững người thờ ơ với các yêu cầu của Đức Chúa Trời. Những
điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã làm này rất có ý nghĩa và mang giá trị to lớn đối với kế hoạch
quản lýcủa Ngài cũng như đối với con người ngày nay.
Sau khi tạo ra tất cả vạn vật và loài người, Đức Chúa Trời đã chẳng nghỉ ngơi. Ngài nóng
lòng vàháo hức thực hiện sự quản lýcủa Ngài, và có được những người màNgài rất yêu quýgiữa
nhân loại.
(…)
…Đức Chúa Trời xem sự quản lývàcứu rỗi loài người này của Ngài làquan trọng hơn bất
cứ điều gìkhác. Ngài làm những việc này không chỉ bằng tâm trícủa Ngài, cũng không chỉ bằng
lời của Ngài, vàchắc chắn không phải với một thái độ bình thường – Ngài làm tất cả những điều
này với một kế hoạch, với một mục tiêu, với các tiêu chuẩn vàvới ýmuốn của Ngài. Rõràng là

công tác cứu rỗi nhân loại này có ý nghĩa to lớn đối với cả Đức Chúa Trời và con người. Dùcông
việc có khó khăn đến đâu, dù các chướng ngại vật cóto lớn đến mấy, dùcon người cóyếu đuối
đến mức nào, hay sự dấy loạn của loài người cósâu sắc như thế nào, thìchẳng điều nào trong số
đó là khó khăn đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giữ cho bản thân Ngài bận rộn, Ngài nỗ lực
hết mình vàquản lý công việc chính Ngài muốn thực hiện. Ngài cũng đang sắp đặt mọi thứ và
thực hiện quyền tối thượng của Ngài trên tất cả những con người màNgài sẽ làm việc với họ và
tất cả những công tác màNgài muốn hoàn thành – chưa có việc nào trong số này đã từng được
thực hiện trước đây. Đây làlần đầu tiên Đức Chúa Trời sử dụng những phương pháp này và đã trả
giá đắt đến thế cho dự án lớn quản lý vàcứu rỗi nhân loại này. Trong khi Đức Chúa Trời đang
thực hiện công việc này, từng chút một, Ngài đang bày tỏ vàbộc lộ không chút e dèvới nhân loại,
về nỗ lực khónhọc của Ngài, Ngài cógìvàlàgì,sự khôn ngoan vàsự toàn năng của Ngài, vàmọi
khía cạnh của tâm tính Ngài. Ngài bộc lộ vàbày tỏ những điều này như Ngài chưa bao giờ làm
trước đây. Vì vậy, trong toàn bộ vũ trụ, ngoài những người mà Đức Chúa Trời nhắm đến để quản
lývàcứu rỗi, chưa bao giờ cóbất kỳ sinh vật nào gần gũi như vậy với Đức Chúa Trời, từng có
mối quan hệ mật thiết như vậy với Ngài. Trong lòng Ngài, nhân loại màNgài muốn quản lý và
cứu rỗi làquan trọng nhất; Ngài xem trọng loài người này hơn tất cả mọi điều khác; mặc dùNgài
đã trả giá đắt cho họ, vàmặc dùNgài liên tục bị họ làm tổn thương và không vâng lời, nhưng Ngài
không bao giờ từ bỏ họ vàvẫn tiếp tục không mệt mỏi trong công tác của Ngài màkhông hề phàn
nàn hay hối tiếc. Đó là bởi Ngài biết sớm muộn mọi người sẽ thức tỉnh trước lời kêu gọi của Ngài
và được cảm thúc bởi lời của Ngài, nhận ra rằng Ngài làChúa của muôn loài thọ tạo vàtrở về bên
Ngài…
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III” trong Lời xuất hiện trong
xác thịt

Bất kể Đức Chúa Trời làm gìhay Ngài làm bằng phương tiện nào, bất kể giánào, bất kể mục
tiêu của Ngài, thìmục đích trong những hành động của Ngài cũng không thay đổi. Mục đích của
Ngài là đưa lời Đức Chúa Trời vào con người, cũng như những yêu cầu vàýmuốn của Đức Chúa
Trời đối với con người; nói cách khác, đó là đưa vào con người tất cả những gì Đức Chúa Trời tin
làtích cực theo các bước của Ngài, cho phép con người hiểu lòng Đức Chúa Trời vàthấu hiểu
thực chất của Đức Chúa Trời, cũng như cho phép con người vâng phục quyền tối thượng vànhững
sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, do đó cho phép con người đạt được sự kính sợ Đức Chúa Trời và
lánh khỏi điều ác – tất cả những điều này làmột phương diện của mục đích của Đức Chúa Trời

trong tất cả những gì Ngài làm. Phương diện kia là, bởi vìSa-tan làvật làm nền và đối tượng phục
vụ trong công tác của Đức Chúa Trời, con người thường bị giao cho Sa-tan; đây là phương tiện
mà Đức Chúa Trời dùng để cho phép con người từ những sự cám dỗ vàtấn công của Sa-tan mà
nhìn thấy sự độc ác, sự xấu xa, và tính đê hèn của Sa-tan, từ đó khiến con người ghét Sa-tan vàcó
thể biết cũng như nhận ra điều gìlàtiêu cực. Quátrình này cho phép họ dần giải phóng bản thân
khỏi sự kiểm soát vàcáo buộc, can thiệp, vàtấn công của Sa-tan – cho đến khi, nhờ lời Đức Chúa
Trời, kiến thức vàsự vâng phục Đức Chúa Trời của họ, cũng như đức tin của họ nơi Đức Chúa
Trời vàsự kính sợ Ngài, màhọ chiến thắng những cuộc tấn công vàcáo buộc của Sa-tan; chỉ khi
đó họ mới hoàn toàn được giải cứu khỏi quyền lực của Sa-tan. Sự giải cứu con người có nghĩa là
Sa-tan đã bị đánh bại, nghĩa là họ không còn làmiếng mồi trong miệng Sa-tan nữa – thay vìnuốt
chửng họ, Sa-tan đã thả họ ra. Điều này làvìnhững người như thế ngay thẳng, bởi vìhọ có đức
tin, sự vâng phục, vàkính sợ đối với Đức Chúa Trời, vàbởi vìhọ hoàn toàn cắt đứt với Sa-tan. Họ
khiến Sa-tan hổ thẹn, họ khiến Sa-tan thành kẻ hèn nhát, vàhọ đánh bại Sa-tan hoàn toàn. Niềm
tin chắc của họ vào việc theo Đức Chúa Trời, vàsự vâng phục, kính sợ Đức Chúa Trời của họ
đánh bại Sa-tan, vàlàm cho Sa-tan hoàn toàn bỏ cuộc với họ. Chỉ những người như thế này mới
thật sự được thu phục bởi Đức Chúa Trời, và đây chính là mục tiêu sau cùng của Đức Chúa Trời
trong việc cứu rỗi con người.
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II” trong Lời xuất hiện trong
xác thịt

Sự quản lýcủa Đức Chúa Trời là như thế này: giao nhân loại cho Sa-tan – nhân loại màchẳng
biết Đức Chúa Trời là gì, Đấng Tạo Hóa làgì,thờ phượng Đức Chúa Trời ra sao, hay tại sao cần
phải vâng phục Đức Chúa Trời – và để Sa-tan làm cho họ bại hoại. Từng bước một, Đức Chúa
Trời sau đó giành lại con người từ tay Sa-tan, cho đến khi con người hoàn toàn thờ phượng Đức
Chúa Trời vàloại bỏ Sa-tan. Đây là sự quản lýcủa Đức Chúa Trời. Điều này nghe như một câu
chuyện hoang đường, vànócóvẻ khóhiểu. Người ta cảm thấy như đây là một câu chuyện hoang
đường bởi vìhọ chẳng biết một chút gìvề bao nhiêu chuyện đã xảy ra với con người trong vài
ngàn năm qua, họ càng không hay biết về bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong vũ trụ vàtrên bầu trời.
Và hơn thế nữa, đó là bởi họ không thể nhận thức được một thế giới kỳ lạ hơn, đáng sợ hơn đang
tồn tại bên ngoài thế giới vật chất, màvới mắt thường họ không thể nhìn thấy được. Con người
cảm thấy khóhiểu bởi vìhọ không hiểu biết về ý nghĩa sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với con
người, hay ý nghĩa của công tác quản lýcủa Ngài, vàkhông hiểu được cuối cùng Đức Chúa Trời

mong muốn con người sẽ trở nên như thế nào. Liệu đó có phải làviệc hoàn toàn không bị Sa-tan
làm cho bại hoại, như A-đam và Êva? Không! Mục đích sự quản lýcủa Đức Chúa Trời lànhằm
thu phục được một nhóm người thờ phượng Đức Chúa Trời vàvâng phục Ngài. Mặc dù những
người này đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, nhưng họ không còn xem Sa-tan làcha mình nữa; họ
nhận ra bộ mặt gớm guốc của Sa-tan vàloại bỏ nó, vàhọ đến trước Đức Chúa Trời để chấp nhận
sự phán xét vàhình phạt của Đức Chúa Trời. Họ bắt đầu biết được điều gìlàxấu xa và nó tương
phản ra sao với những điều thánh khiết, vànhận ra sự vĩ đại của Đức Chúa Trời vàsự tàác của
Sa-tan. Nhân loại như thế này sẽ không còn làm việc cho Sa-tan, hay tôn thờ hoặc sùng kính Satan nữa. Đó là bởi họ là nhóm người đã thực sự được Đức Chúa Trời thu phục. Đây là ý nghĩa của
công tác quản lýnhân loại của Đức Chúa Trời.
Trích từ “Con người chỉ cóthể được cứu rỗi giữa sự quản lýcủa Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời đã dựng nên con người và đặt họ trên đất, và Ngài đã dẫn dắt họ kể từ đó. Sau
đó Ngài cứu họ vàphục vụ với vai tròlàmột của lễ chuộc tội cho loài người. Cuối cùng, Ngài vẫn
phải chinh phục loài người, cứu con người một cách hoàn toàn, vàkhôi phục họ trở lại như ban
đầu. Đây là công tác mà Ngài đã tiến hành từ khi bắt đầu – khôi phục loài người trở lại hình ảnh
vàhình dạng ban đầu của họ. Đức Chúa Trời sẽ thiết lập vương quốc của Ngài vàkhôi phục hình
dáng ban đầu của con người, điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ khôi phục thẩm quyền của
Ngài trên đất vàgiữa mọi loài thọ tạo. Loài người đã đánh mất lòng kính sợ Đức Chúa Trời sau
khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, vàcả chức năng được ban cho các vật thọ tạo của Đức Chúa Trời,
do đó đã trở thành kẻ thùkhông vâng lời Đức Chúa Trời. Sau đó loài người sống dưới quyền của
Sa-tan vàtuân theo mệnh lệnh của Sa-tan; vìthế, Đức Chúa Trời không có cách nào để làm việc
giữa các vật thọ tạo của Ngài, vàcàng không thể giành được sự kính sợ của họ. Con người được
Đức Chúa Trời tạo dựng, vàphải thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng họ đã thực sự quay lưng lại
với Ngài và thay vào đó lại thờ phượng Sa-tan. Sa-tan đã trở thành thần tượng trong lòng họ. Do
đó, Đức Chúa Trời đã mất đi vị thế của Ngài trong lòng họ, điều đó có nghĩa rằng Ngài đã mất đi
ý nghĩa đằng sau sự sáng tạo loài người của Ngài. Do đó, để khôi phục ý nghĩa đằng sau sự sáng
tạo loài người của Ngài, Ngài phải khôi phục hình dạng ban đầu của họ vàloại bỏ tâm tính bại
hoại của loài người. Để giành lại con người từ Sa-tan, Ngài phải cứu họ ra khỏi tội lỗi. Chỉ bằng
cách này thì Đức Chúa Trời mới cóthể dần dần khôi phục hình dạng vàchức năng ban đầu của họ,
vàcuối cùng, khôi phục vương quốc của Ngài. Sự hủy diệt sau cùng đối với các con trai của sự
bất tuân sẽ được thực hiện để cho con người thờ phượng Đức Chúa Trời tốt hơn và sống tốt hơn

trên đất. Bởi vì Đức Chúa Trời đã dựng nên con người, nên Ngài sẽ làm cho họ thờ phượng Ngài;
Bởi vìNgài muốn khôi phục chức năng ban đầu của loài người, nên Ngài sẽ khôi phục nótrọn vẹn
vàkhông cóbất kỳ sự pha trộn nào. Khôi phục thẩm quyền của Ngài có nghĩa là làm cho con người
thờ phượng Ngài vàtuân phục Ngài; điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm cho con người
sống vìNgài vàkhiến kẻ thùcủa Ngài bị diệt vong bởi thẩm quyền của Ngài. Điều đó có nghĩa
rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến tất cả những gìthuộc về Ngài tiếp tục tồn tại giữa con người mà
không cósự chống đối của bất kỳ ai. Vương quốc Đức Chúa Trời muốn thiết lập là vương quốc
của chính Ngài. Nhân loại Ngài mong muốn làmột nhân loại sẽ thờ phượng Ngài, một nhân loại
sẽ tuân phục Ngài hoàn toàn vàbày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không cứu loài
người bại hoại, thì ý nghĩa đằng sau sự sáng tạo loài người của Ngài sẽ bị mất đi; Ngài sẽ không
còn thẩm quyền giữa con người, và vương quốc của Ngài sẽ không còn cóthể tồn tại trên đất. Nếu
Đức Chúa Trời không hủy diệt những kẻ thùkhông vâng phục Ngài, thìNgài sẽ không thể có được
sự vinh hiển trọn vẹn của Ngài, mà Ngài cũng không thể thiết lập vương quốc của Ngài trên đất.
Đây sẽ lànhững dấu hiệu của sự hoàn thành công tác của Ngài vàthành tựu vĩ đại của Ngài: hủy
diệt hoàn toàn những ai trong loài người không vâng phục Ngài, và đem vào sự nghỉ ngơi đối với
những ai đã được trở nên trọn vẹn. Khi con người đã được khôi phục lại hình dạng ban đầu của
họ, vàkhi họ cóthể hoàn thành bổn phận của riêng mình, giữ đúng vị trícủa mình vàtuân phục
mọi sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ có được một nhóm người trên đất thờ
phượng Ngài, và Ngài cũng đã thiết lập một vương quốc trên đất thờ phượng Ngài. Sau đó Ngài
sẽ cóchiến thắng đời đời trên đất, vàtất cả những ai chống đối Ngài sẽ bị diệt vong cho đến đời
đời. Điều này sẽ khôi phục ý định ban đầu của Ngài trong việc dựng nên loài người; nósẽ khôi
phục ý định của Ngài trong việc dựng nên muôn vật, và nó cũng sẽ khôi phục thẩm quyền của
Ngài trên đất, giữa muôn vật, vàgiữa những kẻ thùcủa Ngài. Những điều này sẽ làcác biểu tượng
cho chiến thắng hoàn toàn của Ngài. Từ đó, loài người sẽ bước vào sự nghỉ ngơi và bắt đầu một
đời sống theo đúng hướng. Đức Chúa Trời cũng sẽ bước vào sự nghỉ ngơi đời đời với loài người,
vàbắt đầu một đời sống đời đời được chia sẻ bởi chính Ngài lẫn con người. Sự ôuế vàbất tuân
hiện tại trên đất đã biến mất, vàtất cả sự khóc than đã tiêu tan, và mọi thứ trên thế giới chống lại
Đức Chúa Trời đã không còn tồn tại. Chỉ có Đức Chúa Trời vànhững người Ngài đã mang đến sự
cứu rỗi sẽ còn mãi; chỉ cósự sáng tạo của Ngài sẽ còn mãi.
Trích từ “Đức Chúa Trời vàcon người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Khi ba giai đoạn công tác đến hồi kết thúc, sẽ cómột nhóm người làm chứng về Đức Chúa
Trời, một nhóm người biết Đức Chúa Trời. Tất cả những người này sẽ biết Đức Chúa Trời vàsẽ
cóthể đưa lẽ thật vào thực hành. Họ sẽ sở hữu nhân tính vàýthức, vàtất cả đều sẽ biết về ba giai
đoạn trong công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là công tác sẽ được hoàn thành vào sau cuối,
vànhững người này làsự kết tinh của công tác quản lý 6.000 năm, vàlàlời chứng mạnh mẽ nhất
về thất bại sau cùng của Sa-tan.
Trích từ “Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác
thịt

Sau khi đã thực hiện sáu nghìn năm công tác của Ngài cho đến hiện tại, Đức Chúa Trời đã tỏ
lộ nhiều hành động của Ngài, màmục đích chủ yếu là để đánh bại Sa-tan và mang đến sự cứu rỗi
cho toàn thể nhân loại. Ngài đang dùng cơ hội này để cho phép mọi sự trên trời, mọi sự dưới thế,
mọi sự trong lòng đại dương, và mọi vật sau cùng trong sự tạo dựng của Đức Chúa Trời trên đất
được nhìn thấy sự toàn năng của Ngài vàchứng kiến tất cả những hành động của Ngài. Ngài đang
nắm bắt cơ hội có được từ sự đánh bại Sa-tan của Ngài để tỏ lộ mọi việc làm của Ngài với con
người, và để cho phép họ ca ngợi Ngài và tán dương sự khôn ngoan của Ngài khi đánh bại Sa-tan.
Mọi sự dưới thế, trên trời, và trong lòng đại dương đều mang sự vinh quang đến Đức Chúa Trời,
ca ngợi sự toàn năng của Ngài, ca ngợi mỗi một việc làm của Ngài, vàhôvang thánh danh Ngài.
Đây là bằng chứng cho sự đánh bại Sa-tan của Ngài; nólàbằng chứng cho sự chế ngự Sa-tan của
Ngài. Quan trọng hơn, nó là bằng chứng cho sự cứu rỗi nhân loại của Ngài. Toàn thể tạo vật của
Đức Chúa Trời mang sự vinh hiển đến Ngài, ca ngợi Ngài đã đánh bại kẻ thùcủa Ngài vàtrở lại
trong chiến thắng, và tán dương Ngài là Vua chiến thắng vĩ đại. Mục đích của Ngài không chỉ là
đánh bại Sa-tan, điều làlý do tại sao công tác của Ngài đã tiếp diễn trong sáu nghìn năm. Ngài
dùng sự bại trận của Sa-tan để cứu rỗi nhân loại; Ngài dùng sự bại trận của Sa-tan để tỏ lộ mọi
hành động của Ngài vàtoàn bộ sự vinh hiển của Ngài. Ngài sẽ được vinh hiển, vàhết thảy mọi
thiên thần sẽ thấy sự vinh hiển của Ngài. Các sứ thần trên trời, con người dưới thế, vàmọi vật thọ
tạo trên đất sẽ đều thấy sự vinh hiển của Đấng Tạo Hóa. Đây là công tác mà Ngài làm. Tạo vật của
Ngài trên trời và dưới thế đều sẽ chứng kiến sự vinh hiển của Ngài, vàNgài sẽ trở lại trong chiến
thắng sau khi đã hoàn toàn đánh bại Sa-tan, vàcho phép nhân loại ngợi ca Ngài, do đó, đạt được
chiến thắng kép trong công tác của Ngài. Cuối cùng, toàn thể nhân loại sẽ được Ngài chinh phục,
vàNgài sẽ quét sạch bất kỳ ai chống đối hay phản nghịch; nói cách khác, Ngài sẽ quét sạch tất cả
những ai thuộc về Sa-tan.

Trích từ “Ngươi nên biết toàn thể nhân loại đã phát triển cho đến ngày nay như thế nào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Tất cả mọi người đều cần phải hiểu mục đích công tác của Ta trên thế gian, tức lànhững gì
cuối cùng Ta mong muốn đạt được, vàmức độ màTa phải đạt được trong công tác này trước khi
nócóthể hoàn thành. Nếu sau khi đã đồng hành cùng Ta đến ngày nay màmọi người vẫn không
hiểu mục đích công tác của Ta làgì,thìchẳng phải họ đã đồng hành cùng Ta một cách vôích sao?
Nếu mọi người đi theo Ta, họ cần biết ýmuốn của Ta. Ta đã hoạt động trên thế gian trong hàng
ngàn năm, và đến nay, Ta tiếp tục thực hiện công tác của Ta như vậy. Mặc dùcông tác của Ta bao
gồm nhiều hạng mục, nhưng mục đích của nó vẫn không đổi; chẳng hạn, mặc dù trong Ta chất
chứa sự phát xét vàhình phạt đối với con người, nhưng những điều Ta làm vẫn là để cứu rỗi họ,
và để truyền bátốt hơn Phúc Âm của Ta cũng như mở rộng thêm công tác của Ta trong toàn bộ
các quốc gia dân ngoại một khi con người đã được trở nên trọn vẹn. Vậy hôm nay, thời điểm mà
nhiều người từ lâu đã chìm sâu trong thất vọng, Ta vẫn tiếp tục công tác của Ta, Ta tiếp tục công
tác Ta phải làm để phán xét vàhành phạt con người. Bất chấp việc con người đã chán ngấy những
điều Ta phán vàhọ không hề muốn quan tâm đến công tác của Ta, thìTa vẫn đang làm bổn phận
của Ta, vìmục đích công tác của Ta vẫn không đổi vàkế hoạch ban đầu của Ta sẽ không bị đổ bể.
Chức năng sự phán xét của Ta là để cho phép con người vâng phục Ta hơn, và chức năng hình
phạt của Ta là để giúp con người được thay đổi một cách hiệu quả hơn. Mặc dùnhững điều Ta làm
là để phục vụ cho việc quản lýcủa Ta, nhưng Ta chưa từng làm điều gìkhông cólợi cho con người,
vìTa mong muốn khiến cho tất cả các quốc gia ngoài Y-sơ-ra-ên cũng vâng phục như dân Y-sơra-ên, để làm cho họ trở nên những con người thực thụ, hầu cho Ta cóthể có được chỗ đứng trong
các vùng đất ngoài Y-sơ-ra-ên. Đây là sự quản lýcủa Ta; đây là công tác mà Ta đang hoàn thiện
giữa những quốc gia dân ngoại. Ngay cả bây giờ, nhiều người vẫn không hiểu sự quản lýcủa Ta,
bởi vìhọ không hứng thúvới những điều như thế, vàchỉ quan tâm đến tương lai và đích đến của
chính họ. DùTa cónói gì, họ vẫn thờ ơ với công tác Ta làm, thay vào đó chỉ tập trung duy nhất
vào những đích đến ngày mai của họ. Nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo cách này, làm sao công
tác của Ta cóthể mở rộng được? Làm sao Phúc Âm của Ta cóthể được truyền bára toàn thế giới
được? Hãy biết rằng khi công tác của Ta lan truyền, Ta sẽ phân tán các ngươi, và đánh các ngươi
giống như Đức Giê-hô-va đã đánh từng chi phái của Y-sơ-ra-ên. Tất cả những điều này sẽ được
thực hiện để Phúc Âm của Ta cóthể được lan truyền khắp thế gian, hầu cho nócóthể đến được
với những quốc gia dân ngoại, hầu cho danh Ta được cả người lớn cũng như trẻ em ca tụng, và
danh thánh của Ta được chính miệng mọi người từ tất cả các chi phái vàquốc gia ca ngợi. Đó là

để cho trong kỷ nguyên cuối này, danh Ta sẽ được các quốc gia dân ngoại đề cao, để cho những
việc làm của Ta cóthể được những người dân ngoại nhìn thấy vàhọ sẽ gọi Ta là Đấng Toàn Năng
vìnhững việc làm của Ta, và để cho lời của Ta cóthể sớm trở thành hiện thực. Ta sẽ khiến tất cả
mọi người biết rằng Ta không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, mà còn là Đức Chúa Trời
của tất cả các quốc gia dân ngoại, ngay cả những quốc gia mà Ta đã rủa sả. Ta sẽ cho tất cả mọi
người thấy rằng Ta là Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo. Đây là công tác vĩ đại nhất của Ta, là
mục đích kế hoạch công tác của Ta cho thời kỳ sau rốt, vàlàcông tác duy nhất được hoàn thành
trong thời kỳ sau rốt.
Trích từ “Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

3. Mục đích và ý nghĩa của từng giai đoạn trong ba giai
đoạn công tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Công tác mà Đức Giê-hô-va đã làm với dân Y-sơ-ra-ên đã tạo lập giữa nhân loại một quê
hương trên trần thế của Đức Chúa Trời, cũng là nơi thánh mà Ngài đã hiện diện. Ngài đã giới hạn
công tác của Ngài trong dân Y-sơ-ra-ên. Ban đầu, Ngài không làm việc bên ngoài Y-sơ-ra-ên, mà
thay vào đó, Ngài đã chọn ra những người Ngài thấy phùhợp để giới hạn phạm vi công tác của
Ngài. Y-sơ-ra-ên là nơi Đức Chúa Trời đã dựng nên A-đam và Ê-va, vàtừ cát bụi của nơi đó, Đức
Giê-hô-va đã dựng nên con người; nơi đây đã trở thành căn cứ cho công tác của Ngài trên đất. Dân
Y-sơ-ra-ên, những hậu duệ của Nô-ê và cũng là hậu duệ của A-đam, là nền tảng nhân lực cho công
tác của Đức Giê-hô-va trên đất.
Vào thời này, ý nghĩa, mục tiêu, và các bước trong công tác của Đức Giê-hô-va tại Y-sơ-raên lànhằm khởi xướng công tác của Ngài trên toàn cõi thế, lấy trung tâm làY-sơ-ra-ên, dần dần
lan tỏa ra các quốc gia dân ngoại. Đây là nguyên tắc Ngài làm việc trong toàn cõi vũ trụ – thiết lập
một môhình rồi sau đó mở rộng nó cho đến khi hết thảy con người trong cõi vũ trụ đều đã nhận
lãnh được Phúc Âm của Ngài. Những cư dân Y-sơ-ra-ên đầu tiên làcon cháu của Nô-ê. Những
người này được ban cho hơi thở của Đức Giê-hô-va, và đủ hiểu biết để chăm lo cho các nhu cầu
thiết yếu của cuộc sống, nhưng họ lại không biết Đức Giê-hô-va là Đấng nào, ýmuốn của Ngài
đối với con người làgì,vàcàng không biết nên tôn kính Chúa của muôn loài thọ tạo như thế nào.
Còn về vấn đề cócác phép tắc vàluật pháp phải tuân theo hay không,[a] hay cómột bổn phận mà
các loài thọ tạo phải thực hiện cho Đấng Tạo Hóa hay không, thìcon cháu của A-đam chẳng biết
gìvề những điều này. Tất cả những gìhọ biết làlàm chồng làphải đổ mồ hôi lao động nuôi gia
đình, còn vợ phải phục tùng chồng vàduy trìnòi giống con người mà Đức Giê-hô-va đã dựng nên.
Nói cách khác, những người như vậy, những người chỉ có hơi thở của Đức Giê-hô-va vàsự sống
của Ngài, chẳng biết làm thế nào để tuân theo những luật pháp của Đức Chúa Trời hay làm thế nào
để thỏa lòng Chúa của muôn loài thọ tạo. Họ hiểu biết quáít. Vìthế nên mặc dù không có gì lươn
lẹo hay giả dối trong tâm họ, sự ganh ghét hay tranh đua với nhau cũng hiếm khi nảy sinh, nhưng
họ không cókiến thức hay hiểu biết về Đức Giê-hô-va, Chúa của muôn loài thọ tạo. Những tổ tiên
này của con người chỉ biết ăn các thức của Đức Giê-hô-va, và hưởng thụ những điều của Đức Giêhô-va, nhưng họ chẳng biết tôn kính Đức Giê-hô-va; họ không biết rằng Đức Giê-hô-va là Đấng
màhọ phải quỳ gối thờ phượng. Thế thìlàm sao cóthể gọi họ làloài thọ tạo của Ngài được? Nếu

vậy thìnhững lời như “Đức Giê-hô-va làChúa của muôn loài thọ tạo” và “Ngài đã dựng nên con
người để con người cóthể tỏ hiện Ngài, tôn vinh Ngài, và đại diện cho Ngài” chẳng phải đã được
nói ra vôích hay sao? Làm sao những người chẳng có chút tôn kính Đức Giê-hô-va lại cóthể làm
lời chứng cho sự vinh hiển của Ngài được? Làm sao họ cóthể trở thành những biểu hiện cho sự
vinh hiển của Ngài? Chẳng phải những lời của Đức Giê-hô-va rằng “Ta đã dựng nên con người
như hình của Ta” sau đó hẳn sẽ trở thành một thứ vũ khí trong tay của Sa-tan, kẻ xấu xa hay sao?
Chẳng phải những lời này sau đó hẳn sẽ trở thành một dấu ấn sỉ nhục đối với việc dựng nên loài
người của Đức Giê-hô-va hay sao? Để hoàn tất giai đoạn công tác đó, Đức Giê-hô-va sau khi dựng
nên loài người đã không hướng dẫn hay chỉ dạy họ từ A-đam cho đến Nô-ê. Thay vào đó, chỉ sau
khi cơn đại hồng thủy hủy hoại thế giới, Ngài mới chính thức bắt đầu chỉ dạy những người Y-sơra-ên, làcon cháu của Nô-ê cũng như của A-đam. Công tác và những lời phán của Ngài ở Y-sơra-ên đã chỉ dẫn cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ sinh sống trên mọi miền của Y-sơ-ra-ên, từ đó cho
nhân loại thấy rằng Đức Giê-hô-va không chỉ cóthể hà hơi vào con người để họ có được sự sống
từ Ngài vàlớn dậy từ cát bụi thành con người thọ tạo, màNgài còn cóthể thiêu rụi loài người, rủa
sả loài người, vàdùng cây gậy của Ngài để cai trị loài người. Vàvìthế, họ cũng thấy được rằng
Đức Giê-hô-va cóthể hướng dẫn đời sống của con người trên đất, vàphán bảo cũng như làm việc
giữa loài người theo giờ giấc của ngày và đêm. Công tác Ngài đã thực hiện chỉ là để các loài thọ
tạo của Ngài cóthể biết được rằng con người đến từ cát bụi được Ngài nhặt lên, và hơn nữa, con
người đã được Ngài dựng nên. Không chỉ thế, Ngài còn lần đầu tiên thực hiện công tác của Ngài
ở Y-sơ-ra-ên để các dân tộc vàcác quốc gia khác (những người thật ra không biệt lập với Y-sơ-raên, mà đúng hơn là tách ra từ dân Y-sơ-ra-ên, nhưng vẫn thuộc dòng dõi của A-đam và Ê-va) có
thể nhận lãnh Phúc Âm của Đức Giê-hô-va từ Y-sơ-ra-ên, để tất cả các loài thọ tạo trong vũ trụ có
thể kính sợ Đức Giê-hô-va vàtin vào sự vĩ đại của Ngài. Nếu Đức Giê-hô-va không bắt đầu công
tác của Ngài ở Y-sơ-ra-ên, mà thay vào đó lại dựng nên loài người, để họ sống vô tư lự trên đất,
thìtrong tình huống đó, vì bản chất vật lýcủa con người (bản chất có nghĩa là con người không
bao giờ cóthể biết những thứ màhọ không thể nhì
n thấy, tức làhọ sẽ không biết được rằng chính
Đức Giê-hô-va đã dựng nên loài người, vàcàng không biết vìsao Ngài làm vậy), họ sẽ không bao
giờ biết được rằng chính Đức Giê-hô-va đã dựng nên nhân loại hoặc rằng Ngài chính làChúa của
muôn loài thọ tạo. Nếu Đức Giê-hô-va đã dựng nên con người và đặt họ trên đất, rồi chỉ đơn giản
phủi tay vàrời đi, thay vì ở lại giữa loài người để hướng dẫn họ một thời gian, thìtoàn nhân loại
hẳn đã trở về hư không; thậm chícả trời đất vàvạn vật Ngài dựng nên, cùng toàn nhân loại, hẳn
đã trở về hư không, và hơn nữa, hẳn đã bị Sa-tan chà đạp. Theo cách này, ước muốn của Đức Giê-

hô-va rằng “Trên đất, giữa muôn loài thọ tạo của Ngài, Ngài phải có một nơi để đứng, một nơi
thánh” hẳn đã tan vỡ. Vàvìvậy, sau khi dựng nên loài người, Ngài đã có thể ở lại giữa họ để
hướng dẫn họ trong đời sống, ở giữa họ để bảo ban họ – tất cả những điều này là để đạt được mong
muốn của Ngài, vàhoàn tất kế hoạch của Ngài. Công tác Ngài đã làm ở Y-sơ-ra-ên chỉ để thực
hiện kế hoạch mà Ngài đã lập trước khi dựng nên muôn vật, vàvìthế, việc Ngài làm công tác đầu
tiên ở Y-sơ-ra-ên vàviệc dựng nên vạn vật của Ngài không mâu thuẫn với nhau, màcả hai đều
được thực hiện vìmục đích kế hoạch quản lý của Ngài, công tác của Ngài, vàsự vinh hiển của
Ngài, cũng như được thực hiện để cho việc dựng nên nhân loại của Ngài có ý nghĩa sâu sắc hơn.
Ngài đã dẫn dắt đời sống của nhân loại trên đất hơn hai ngàn năm từ sau thời Nô-ê, trong suốt thời
gian đó Ngài đã dạy loài người hiểu được cách tôn kính Đức Giê-hô-va, Chúa của muôn loài thọ
tạo, cách tổ chức đời sống, duy trì đời sống, vàtrên tất cả là cách hành động như một chứng nhân
cho Đức Giê-hô-va, dâng lên Ngài sự vâng phục, dành cho Ngài sự tôn kính, vàcòn ca tụng Ngài
bằng âm nhạc, như vua Đa-vít vàcác thầy tế lễ của ông đã làm.
Trích từ “Công tác trong Thời đại Luật pháp” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Giê-hô-va đã dựng nên loài người, nghĩa là Ngài đã dựng nên tổ tiên của loài người, Êva vàA-đam, nhưng Ngài không ban cho họ thêm bất kỳ trítuệ hay sự khôn ngoan nào. Mặc dù
họ đã sống trên đất, nhưng họ hầu như không hiểu gìcả. Vàvìvậy, công tác của Đức Giê-hô-va
trong việc dựng nên loài người mới chỉ hoàn thành một nửa, vàcòn xa mới hoàn tất. Ngài mới chỉ
dựng nên một mẫu con người từ đất sét và ban cho nó hơi thở của Ngài, nhưng đã không ban cho
con người đủ sự sẵn sàng để tôn kính Ngài. Thuở ban đầu, con người không cótâm thế tôn kính
Ngài hay kính sợ Ngài. Con người chỉ biết cách lắng nghe lời Ngài nhưng lại không biết gìvề kiến
thức cơ bản cho cuộc sống trên đất vànhững quy tắc bình thường của đời sống con người. Vàvì
vậy, mặc dù Đức Giê-hô-va đã dựng nên người nam và người nữ và đã hoàn thành công cuộc bảy
ngày, nhưng Ngài chưa hoàn tất việc dựng nên con người chút nào, vì con người chỉ làmột cái vỏ
vàthiếu thực tế làm người. Con người chỉ biết rằng chính Đức Giê-hô-va đã dựng nên loài người,
nhưng họ không cóýniệm gìvề việc làm thế nào để tuân theo những lời hoặc luật pháp của Đức
Giê-hô-va. Vàvìvậy, sau khi loài người ra đời, công tác của Đức Giê-hô-va còn xa mới kết thúc.
Ngài vẫn phải hướng dẫn đầy đủ để loài người đến trước Ngài, hầu cho họ cóthể chung sống trên
đất vàtôn kính Ngài, vàhầu cho với sự hướng dẫn của Ngài, họ cóthể bước vào con đường đúng
đắn của một đời sống con người bình thường trên đất. Chỉ bằng cách này, công tác đã được thực
hiện chủ yếu dưới danh Đức Giê-hô-va mới hoàn tất trọn vẹn; nghĩa là, chỉ bằng cách này, công

tác sáng thế của Đức Giê-hô-va mới hoàn toàn kết thúc. Vàvìvậy, sau khi đã dựng nên loài người,
Ngài phải hướng dẫn cho cuộc sống của loài người trên đất trong vài nghìn năm, để loài người có
thể tuân theo các sắc lệnh vàluật pháp của Ngài, vàtham gia vào mọi hoạt động của một đời sống
con người bình thường trên đất. Chỉ khi đó, công tác của Đức Giê-hô-va mới hoàn tất trọn vẹn.
Ngài đã thực hiện công tác này sau khi dựng nên loài người và đã tiếp tục công tác đó cho đến thời
đại của Gia-cốp, khi Ngài đã biến mười hai con trai của Gia-cốp lập thành mười hai chi phái của
Y-sơ-ra-ên. Từ thời điểm đó trở đi, tất cả người dân Y-sơ-ra-ên đã trở thành loài người chính thức
được Ngài dẫn dắt trên đất, vàY-sơ-ra-ên đã trở thành địa điểm cụ thể trên đất, nơi Ngài làm công
tác của mình. Đức Giê-hô-va đã đặt những người này làm nhóm người đầu tiên màNgài chính
thức thực hiện công tác của mình trên đất đối với họ, và Ngài đã đặt toàn bộ vùng đất Y-sơ-ra-ên
làm điểm khởi nguồn cho công tác của Ngài, dùng họ làm sự khởi đầu cho công tác vĩ đại hơn nữa,
hầu cho tất cả mọi người được sinh ra từ Ngài trên đất sẽ biết cách tôn kính Ngài vàcách sống trên
đất. Vàvìvậy, những việc làm của dân Y-sơ-ra-ên đã trở thành một tấm gương được dân chúng
của các quốc gia dân ngoại noi theo, vànhững gì được phán giữa dân Y-sơ-ra-ên đã trở thành
những lời được dân chúng của các quốc gia dân ngoại nghe theo. Vìhọ lànhững người đầu tiên
nhận được luật pháp và các điều răn của Đức Giê-hô-va, nên họ cũng là những người đầu tiên biết
cách tôn kính những đường lối của Đức Giê-hô-va. Họ làtổ tiên của loài người, lànhững người
biết đường lối của Đức Giê-hô-va, cũng là những đại diện của loài người được Đức Giê-hô-va lựa
chọn.
Trích từ “Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong suốt Thời đại Luật pháp, Đức Giê-hô-va đã đặt ra những điều răn cho Môi-se để truyền
cho dân Y-sơ-ra-ên, những người đã theo ông rời khỏi Ai Cập. Những điều răn này được Đức Giêhô-va ban cho dân Y-sơ-ra-ên và không liên quan gì đến người Ai Cập; chúng nhằm chế ngự dân
Y-sơ-ra-ên, và Ngài dùng các điều răn để đưa ra yêu cầu với họ. Họ cótuân giữ ngày Sa-bát hay
không, họ có kính trọng cha mẹ hay không, họ có thờ các ngẫu tượng hay không, v.v. – đây là
những nguyên tắc để phán xét họ làtội lỗi hay ngay chính. Trong số họ, cómột số người bị thiêu
đốt bởi ngọn lửa của Đức Giê-hô-va, một số người bị ném đá đến chết, một số người được nhận
lãnh ơn phước của Đức Giê-hô-va, vàviệc này được định đoạt tùy theo việc họ cótuân phục các
điều răn này hay không. Những ai không tuân giữ ngày Sa-bát thìbị ném đá đến chết. Những thầy
tế lễ màkhông tuân giữ ngày Sa-bát thìbị ngọn lửa của Đức Giê-hô-va thiêu đốt. Những ai không
tỏ lòng kính trọng đến cha mẹ của mình cũng bị ném đá đến chết. Hết thảy những điều này đều

được Đức Giê-hô-va khen ngợi. Đức Giê-hô-va đã lập ra các điều răn và luật pháp của Ngài để khi
Ngài dẫn dắt mọi người trong đời sống, họ sẽ nghe theo vàvâng phục lời Ngài, không phản nghịch
chống lại Ngài. Ngài đã dùng những luật pháp này để giữ cho loài người vừa được dựng nên nằm
trong tầm kiểm soát, nhằm đặt nền móng tốt hơn cho công tác tương lai của Ngài. Vàvìvậy, dựa
trên các công tác mà Đức Giê-hô-va đã làm, thời đại đầu tiên được gọi làThời đại Luật pháp. Mặc
dù Đức Giê-hô-va đã phán nhiều lời và đã làm nhiều công tác, nhưng Ngài chỉ hướng dẫn dân
chúng một cách tích cực, dạy bảo những con người ngu muội này cách làm người, cách sống, cách
hiểu về đường lối của Đức Giê-hô-va. Đa phần, công tác Ngài làm là để dân chúng quan sát đường
lối của Ngài vàtuân theo luật pháp của Ngài. Công tác được thực hiện trên những người đã bị làm
bại hoại ở mức độ nhẹ; vànókhông mở rộng đến việc chuyển hóa tâm tính của họ hay giúp họ
tiến bộ trong đời sống. Ngài chỉ quan tâm đến việc dùng luật pháp để chế ngự vàkiểm soát mọi
người. Đối với dân Y-sơ-ra-ên thời đó, Đức Giê-hô-va chỉ đơn thuần làmột Đức Chúa Trời trong
đền thờ, một Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Ngài là một trụ mây, một trụ lửa. Tất cả những gì
Đức Giê-hô-va yêu cầu họ làm làvâng phục cái mà con người ngày nay biết đến làluật pháp và
những điều răn của Ngài – người ta còn cóthể gọi làcác luật lệ – bởi vìnhững gì Đức Giê-hô-va
đãlàm không phải để chuyển hóa họ, mà là để ban cho họ thêm nhiều thứ mà con người cần cóvà
để hướng dẫn họ từ chính miệng Ngài, bởi sau khi được dựng nên, con người không cónhững thứ
màhọ cần có. Vàvìthế, Đức Giê-hô-va đã ban cho mọi người những thứ họ cần có cho đời sống
của họ trên đất, giúp những con người mà Ngài đã dẫn dắt vượt qua cả tổ tiên của họ, làA-đam và
Ê-va, bởi vìnhững gì Đức Giê-hô-va đã ban cho họ đã vượt qua những gì Ngài đã ban cho A-đam
vàÊ-va lúc ban đầu. Dù sao đi nữa, công tác mà Đức Giê-hô-va đã làm ở Y-sơ-ra-ên chỉ là để
hướng dẫn nhân loại vàgiúp họ nhận ra được Đấng Tạo Hóa của họ. Ngài không chinh phục hay
chuyển hóa họ, màchỉ đơn thuần hướng dẫn họ. Đây là toàn bộ công tác của Đức Giê-hô-va trong
Thời đại Luật pháp. Đó lànền tảng, làcâu chuyện cóthật, làthực chất công tác của Ngài trên toàn
lãnh thổ Y-sơ-ra-ên, vàlàkhởi đầu cho sáu ngàn năm công tác của Ngài – để giữ nhân loại trong
tầm tay kiểm soát của Đức Giê-hô-va. Từ đây sản sinh ra thêm nhiều công tác nữa trong kế hoạch
quản lý sáu ngàn năm của Ngài.
Trích từ “Công tác trong Thời đại Luật pháp” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác Jêsus đã thực hiện phùhợp với nhu cầu của con người trong thời đại đó. Nhiệm vụ
của Ngài làcứu chuộc nhân loại, tha thứ cho những tội lỗi của họ, vàvìvậy, tâm tính của Ngài
hoàn toàn khiêm nhường, kiên nhẫn, yêu thương, mộ đạo, nhẫn nhịn, nhân từ, vànhân ái. Ngài

mang đến cho nhân loại ân điển và ơn phước dồi dào, vàmọi thứ mà con người cóthể hưởng thụ,
Ngài đều ban cho họ để họ thụ hưởng: sự bình an vàhạnh phúc, sự bao dung và tình yêu thương
của Ngài, lòng nhân từ vànhân ái của Ngài. Thời kỳ đó, vô vàn những thứ để thụ hưởng màcon
người được tiếp xúc – cảm giác bình an vàyên ổn trong lòng họ, cảm giác yên tâm trong tinh thần
họ, vàsự nương tựa của họ vào Jêsus Đấng Cứu Thế – tất cả đều ở thời đại màhọ đã sống. Trong
Thời Đại Ân Điển, con người đã bị làm cho sa ngãbởi Sa-tan, vàvìvậy, để đạt được công tác cứu
chuộc toàn nhân loại đòi hỏi rất nhiều ân sủng, sự nhẫn nhịn vàkiên trìvôhạn, vàthậm chínhiều
hơn thế nữa làmột của lễ đủ để chuộc những tội lỗi của loài người, thìmới có được hiệu quả. Điều
nhân loại nhìn thấy trong Thời Đại Ân Điển chỉ đơn thuần làcủa lễ của Ta để chuộc tội lỗi của
loài người: đó làJêsus. Tất cả những gìhọ biết là Đức Chúa Trời cóthể nhân từ vànhẫn nhịn, và
tất cả những gìhọ thấy làsự nhân từ vànhân ái của Jêsus. Điều này hoàn toàn làbởi họ đã được
sinh ra trong Thời Đại Ân Điển. Và như vậy, trước khi cóthể được cứu chuộc, họ phải thụ hưởng
nhiều loại ân điển mà Jêsus đã ban cho họ, để có được lợi ích từ đó. Bằng cách này, họ cóthể được
tha thứ tội lỗi thông qua việc thụ hưởng ân điển, và cũng có thể có cơ hội được cứu chuộc thông
qua việc thụ hưởng sự nhẫn nhịn vàkiên trìcủa Jêsus. Chỉ thông qua sự nhẫn nhịn vàkiên trìcủa
Jêsus, họ mới có được quyền nhận sự tha thứ vàthụ hưởng ân điển dồi dào màJêsus ban cho.
Đúng như Jêsus từng phán: Ta đã đến không phải để cứu chuộc những kẻ công bình màlànhững
kẻ cótội, để những kẻ cótội được tha thứ cho những tội lỗi của họ. Nếu Jêsus lúc trở nên xác thịt
đã mang tâm tính phán xét, nguyền rủa vàkhông dung thứ cho những sự xúc phạm của con người,
thì con người đã không bao giờ có cơ hội được cứu chuộc, vàvẫn mãi tội lỗi. Nếu như thế, thìkế
hoạch quản lý sáu ngàn năm đã phải dừng lại ở Thời Đại Luật Pháp, vàThời Đại Luật Pháp đã
phải kéo dài sáu ngàn năm. Tội lỗi của con người chỉ cónhân lên nhiều hơn và ghê tởm hơn, và
việc tạo ra loài người hẳn là vô ích. Con người hẳn chỉ cóthể phụng sự Đức Giê-hô-va theo luật
pháp, nhưng tội lỗi của họ thì đã vượt xa tội lỗi của những con người đầu tiên được tạo ra. Jêsus
càng yêu thương nhân loại, càng tha thứ cho những tội lỗi của họ và ban đủ nhân từ vànhân ái cho
họ, thìnhân loại càng có quyền được Jêsus cứu rỗi, được gọi lànhững con chiên lạc màJêsus
chuộc về với giárất đắt. Sa-tan không thể xen vào việc này, vì Jêsus đã đối đãi với những môn đệ
của Ngài như một người mẹ đầy yêu thương đối với con trẻ ẵm trong lòng. Ngài không nổi giận
cũng không khinh miệt họ, mà đầy an ủi vỗ về; ở giữa họ Ngài không bao giờ nổi cơn thịnh nộ,
mànhẫn nhịn với những tội lỗi của họ vànhắm mắt trước sự ngu xuẩn vàmêmuội của họ, đến
mức phán bảo rằng: “Hãy tha thứ cho người khác bảy mươi lần bảy”. Như thế, tấm lòng của những

người khác đã được cảm hóa bởi tấm lòng Ngài, vàchỉ như thế, mọi người mới nhận lãnh được sự
tha thứ cho những tội lỗi của họ thông qua sự nhẫn nhịn của Ngài.
Trích từ “Câu chuyện thật đằng sau công tác của Thời đại Cứu chuộc” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Mặc dùJêsus trong sự nhập thể của Ngài hoàn toàn không cócảm xúc, nhưng Ngài luôn an
ủi các môn đồ của Ngài, chu cấp cho họ, giúp đỡ họ, vàhỗ trợ họ. Cho dùNgài cólàm bao nhiêu
công việc, hay chịu đựng bao nhiêu đau khổ, thì Ngài cũng không bao giờ đòi hỏi quámức ở con
người, màluôn kiên trìvànhẫn nại với những tội lỗi của họ, vìthế mà con người ở Thời Đại Ân
Điển trìu mến gọi Ngài là “Jêsus Đấng Cứu Thế mến yêu”. Đối với con người thời đó – với tất cả
mọi người – những gìJêsus sở hữu vàhiện hữu làlòng nhân từ vànhân ái. Ngài không bao giờ
ghi nhớ những vi phạm của con người, và đối đãi với họ không bao giờ dựa trên những vi phạm
của họ. Bởi vì đó là một thời đại khác, nên Ngài thường ban dồi dào thức ăn cho con người để họ
cóthể được ăn thỏa thuê. Ngài đối xử với các môn đệ của Ngài bằng ân sủng, chữa lành bệnh tật,
đuổi tàquỷ, vàkhiến người chết sống lại. Để con người cóthể tin ở Ngài vàthấy được mọi công
việc Ngài đã làm đều được thực hiện một cách nghiêm túc vàchân thành, thậm chí còn đến mức
Ngài làm phục sinh một cái xác đã thối rữa, cho họ thấy rằng trong tay Ngài thìthậm chí người
chết cũng có thể sống lại. Bằng cách này, Ngài đã âm thầm chịu đựng vàthực hiện công tác cứu
chuộc của Ngài giữa họ. Thậm chí trước khi Ngài bị đóng đinh lên thập tự giá, Jêsus đã nhận về
Ngài những tội lỗi của nhân loại và đã trở thành của lễ chuộc tội cho nhân loại. Thậm chí trước
khi bị đóng đinh, Ngài còn mở đường đến thập tự giá để cứu chuộc nhân loại. Cuối cùng, Ngài đã
bị đóng đinh lên thập tự giá, hy sinh chính bản thân Ngài cho thánh giá, và Ngài đã ban hết lòng
nhân từ, nhân ái, cùng sự thánh khiết của Ngài cho nhân loại.
Trích từ “Câu chuyện thật đằng sau công tác của Thời đại Cứu chuộc” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu không cósự cứu chuộc của Jêsus, nhân loại đã phải sống đời đời trong tội lỗi vàtrở thành
con cháu của tội lỗi, hậu duệ của ác quỷ. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, cả trần thế này hẳn đã trở thành
vùng đất nơi Sa-tan trúngụ, nơi dung thân của nó. Tuy nhiên, công tác cứu chuộc đòi hỏi phải thể
hiện lòng nhân từ và nhân ái đối với nhân loại; vìchỉ bằng cách đó, nhân loại mới cóthể nhận lãnh
được sự tha thứ vàcuối cùng mới cóquyền được làm cho trọn vẹn và được thu phục hoàn toàn bởi
Đức Chúa Trời. Không có giai đoạn công tác này, kế hoạch quản lý sáu ngàn năm sẽ không thể
tiến triển. Nếu Jêsus không bị đóng đinh, nếu Ngài chỉ chữa lành người bệnh và xua đuổi tàquỷ,
thì con người đã không thể được tha thứ hoàn toàn cho những tội lỗi của họ. Trong ba năm rưỡi

Jêsus thực hiện công tác của Ngài ở trần thế, Ngài chỉ hoàn thành một nửa công tác cứu chuộc của
Ngài; sau đó, bằng việc bị đóng đinh lên thập tự giávàtrở thành hình tượng của xác thịt tội lỗi, bị
giao cho kẻ ác, Ngài đã hoàn tất công việc chịu đóng đinh và làm chủ vận mệnh của nhân loại. Chỉ
sau khi bị giao vào tay Sa-tan thìNgài mới cứu chuộc nhân loại. Trong ba mươi ba năm rưỡi, Ngài
đã chịu đựng ở trần thế, bị chế nhạo, phỉ báng, vàbị từ bỏ, thậm chí đến mức Ngài không cóchỗ
tựa đầu, không chỗ ngả lưng, và rồi Ngài đã bị đóng đinh, với toàn bộ hữu thể của Ngài – một thân
thể trong sạch vàthánh khiết – bị đóng đinh lên thập tự giá. Ngài đã chịu đựng mọi cung bậc đau
đớn trên đời. Những kẻ cầm quyền đã nhạo báng vàdùng roi quất Ngài, vàlính lệ của chúng thậm
chícòn nhổ vào mặt Ngài; nhưng Ngài vẫn giữ im lặng vàchịu đựng đến cùng, phục tùng vô điều
kiện đến lúc chết, khi mà Ngài đã cứu chuộc toàn nhân loại. Chỉ khi đó Ngài mới được nghỉ ngơi.
Công tác Jêsus đã làm chỉ đại diện cho Thời Đại Ân Điển, mà không đại diện cho Thời Đại Luật
Pháp, cũng không thay thế cho công tác của thời kỳ sau rốt. Đây là bản chất công tác của Jêsus
trong Thời Đại Ân Điển, thời đại thứ hai mànhân loại đã trải qua – Thời Đại Cứu Chuộc.
Trích từ “Câu chuyện thật đằng sau công tác của Thời đại Cứu chuộc” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Vào thời điểm đó, công tác của Jêsus làcông tác cứu chuộc cả nhân loại. Tội lỗi của tất cả
những ai tin vào Ngài đã được tha thứ; miễn là ngươi tin vào Ngài, Ngài sẽ cứu chuộc ngươi; nếu
ngươi tin vào Ngài, ngươi không còn là tội nhân nữa, ngươi đã được giải thoát khỏi tội lỗi của
mình. Điều này là ý nghĩa của việc được cứu, và được xưng công chính bởi đức tin. Tuy nhiên,
trong những người tin, vẫn còn cósự dấy loạn vàchống đối Đức Chúa Trời, và điều đó vẫn phải
bị loại bỏ từ từ. Sự cứu rỗi không có nghĩa là con người đã được Jêsus hoàn toàn thu phục, màcó
nghĩa là con người không còn tội lỗi nữa, họ đã được tha tội: Miễn là ngươi tin, thì ngươi sẽ không
bao giờ còn tội lỗi nữa.
Trích từ “Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Khi Jêsus đến nhân gian, Ngài đã mở ra Thời đại Ân điển vàkết thúc Thời đại Luật pháp.
Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã một lần nữa trở nên xác thịt, vàvới sự nhập thể này, Ngài
đã kết thúc Thời đại Ân điển vàmở ra Thời đại Vương Quốc. Tất cả những ai cóthể chấp nhận sự
nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sẽ được dẫn dắt vào Thời đại Vương Quốc, và hơn nữa,
sẽ trở nên cóthể trực tiếp chấp nhận sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Mặc dù Jêsus đã làm nhiều
công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại vàtrở thành
của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại

hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở
thành của lễ chuộc tội vàgánh lấy những tội lỗi của con người, màcòn cần Đức Chúa Trời làm
công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Sa-tan bại hoại của họ. Và
vìthế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người
vào thời đại mới, vàbắt đầu công tác của hình phạt vàsự phán xét. Công tác này đã đưa con người
vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật
cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, vàhọ sẽ đạt
được lẽ thật, đường đi, và sự sống.
Trích từ Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác của Đức Chúa Trời trong sự nhập thể hiện tại làbày tỏ tâm tính của Ngài chủ yếu
thông qua hình phạt vàsự phán xét. Dựa trên nền tảng này, Ngài mang đến nhiều lẽ thật hơn cho
con người vàchỉ cho họ nhiều cách thực hành hơn, qua đó đạt được mục tiêu của Ngài làchinh
phục con người vàcứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại của chính họ. Đây là những gì đằng
sau công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Vương quốc.
Trích từ Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác của thời kỳ sau rốt làphán lời. Những thay đổi to lớn cóthể đạt được nơi con người
thông qua lời. Những thay đổi hiện đã đạt được nơi những con người này khi họ chấp nhận những
lời này lớn hơn nhiều so với những thay đổi đạt được nơi những người chấp nhận các dấu kỳ phép
lạ của Thời đại Ân điển. Vìtrong Thời đại Ân điển, ma quỷ đã bị đuổi ra khỏi con người nhờ việc
đặt tay vàcầu nguyện, nhưng những tâm tính bại hoại trong con người thìvẫn còn. Con người đã
được chữa lành bệnh tật và được tha tội, nhưng còn về việc chính xác làm thế nào con người được
gột sạch những tâm tính sa-tan bại hoại trong họ, thìcông tác này vẫn chưa được thực hiện. Con
người đã chỉ được cứu rỗi và được tha tội nhờ đức tin của mình, nhưng bản tính tội lỗi của con
người đã không bị tiệt trừ màvẫn còn trong họ. Những tội lỗi của con người đã được tha thứ thông
qua Đức Chúa Trời nhập thể, nhưng điều này không có nghĩa là con người không còn tội lỗi trong
mình nữa. Những tội lỗi của con người cóthể được tha thứ thông qua của lễ chuộc tội, nhưng về
việc làm sao con người cóthể được làm cho không còn phạm tội nữa, vàlàm sao bản tính tội lỗi
của họ cóthể bị tiệt trừ hoàn toàn và được chuyển hóa, thìhọ không cócách nào giải quyết được
vấn đề này. Những tội lỗi của con người đã được tha thứ, và điều này lànhờ công tác chịu đóng
đinh của Đức Chúa Trời, nhưng con người vẫn tiếp tục sống trong tâm tính sa-tan bại hoại như cũ.

Như vậy, con người phải được cứu rỗi hoàn toàn khỏi tâm tính sa-tan bại hoại của mình, hầu cho
bản tính tội lỗi của họ có thể bị tiệt trừ hoàn toàn, không bao giờ phát triển trở lại, theo đó cho
phép tâm tính của con người được chuyển hóa. Điều này sẽ đòi hỏi con người phải nắm bắt được
con đường phát triển trong sự sống, nắm bắt được con đường sự sống, vànắm bắt được cách thay
đổi tâm tính của mình. Hơn nữa, nósẽ đòi hỏi con người phải hành động theo con đường này, hầu
cho tâm tính của họ cóthể dần dần được thay đổi vàhọ cóthể sống dưới sự chiếu soi của sự sáng,
hầu cho mọi điều họ làm đều cóthể phùhợp với ýmuốn của Đức Chúa Trời, hầu cho họ cóthể
vứt bỏ tâm tính sa-tan bại hoại của mình, vàhầu cho họ cóthể thoát khỏi ảnh hưởng bóng tối của
Sa-tan, từ đó hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Chỉ khi đó con người mới nhận lãnh được sự cứu rỗi
hoàn toàn. Vào thời điểm Jêsus đang thực hiện công tác của Ngài, sự hiểu biết của con người về
Ngài vẫn còn mơ hồ và không rõ ràng. Con người đã luôn tin Ngài là con trai của Đa-vít, vàtuyên
bố Ngài làmột tiên tri vĩ đại, vị Chúa nhân từ đã cứu chuộc tội lỗi của con người. Một số người,
dựa trên đức tin của mình, đã được chữa lành chỉ bằng cách chạm vào mép áo của Ngài; người mù
đã có thể nhìn thấy vàthậm chí người chết đã có thể được sống lại. Tuy nhiên, con người đã không
thể phát hiện ra tâm tính sa-tan bại hoại ăn sâu bên trong mình, họ cũng không biết làm sao để loại
bỏ nó. Con người đã nhận được nhiều ân điển, chẳng hạn như sự bình an vàhạnh phúc của xác
thịt, đức tin của một thành viên mang lại phước lành cho cả gia đình, chữa lành bệnh tật, v.v. Phần
còn lại lànhững việc lành của con người vàvẻ ngoài tin kính của họ; nếu ai cóthể sống trên cơ sở
của những điều này, thìhọ được xem làmột tín đồ cóthể được chấp nhận. Chỉ những tín đồ thuộc
loại này mới có thể bước vào thiên đàng sau khi chết, điều đó có nghĩa là họ đã được cứu rỗi.
Nhưng, trong cuộc đời của mình, những người này đã không hiểu gìvề con đường sự sống. Tất cả
những gìhọ đã làm là phạm tội rồi sau đó xưng tội trong một chu kỳ liên tục màkhông cóbất kỳ
con đường nào để thay đổi tâm tính của họ: Đó là tình trạng của con người trong Thời đại Ân điển.
Con người đã nhận được sự cứu rỗi hoàn toàn chưa? Chưa! Do đó, sau khi giai đoạn công tác đó
đã kết thúc, vẫn còn công tác phán xét vàhành phạt. Giai đoạn này là để làm cho con người tinh
sạch thông qua lời, vàtừ đó cho họ một con đường để đi theo. Giai đoạn này sẽ không cókết quả
hoặc ý nghĩa nếu nótiếp tục với việc đuổi quỷ, vìnósẽ không tiệt trừ được bản tính tội lỗi của con
người, và con người sẽ đi vào bế tắc trước sự tha thứ cho tội lỗi của họ. Nhờ của lễ chuộc tội, con
người đã được tha tội, vìcông tác chịu đóng đinh đã kết thúc và Đức Chúa Trời đã đánh bại Satan. Nhưng tâm tính bại hoại của con người vẫn còn trong họ, con người vẫn cóthể phạm tội và
chống lại Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vẫn chưa thu phục được loài người. Đó là lý do tại
sao trong giai đoạn công tác này, Đức Chúa Trời dùng lời để phơi bày tâm tính bại hoại của con

người, khiến họ phải thực hành theo con đường đúng đắn. Giai đoạn này có ý nghĩa hơn giai đoạn
trước, cũng như có hiệu quả hơn, vì bây giờ chính lời trực tiếp cung cấp cho sự sống của con người
vàcho phép tâm tính của con người được đổi mới hoàn toàn; đó là một giai đoạn công tác triệt để
hơn nhiều. Do đó, sự nhập thể trong thời kỳ sau rốt đã hoàn tất ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa
Trời vàhoàn thành trọn vẹn kế hoạch quản lýcủa Đức Chúa Trời cho việc cứu rỗi con người.
Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Suốt trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời nhập thể phán lời để chinh phục hết thảy
những ai tin ở Ngài. Đây là “Lời xuất hiện trong xác thịt”; Đức Chúa Trời đã đến trong thời kỳ sau
rốt để làm công tác này, nghĩa là, Ngài đã đến để hoàn tất ý nghĩa thực sự của Lời xuất hiện trong
xác thịt. Ngài chỉ phán lời, vàhiếm khi cósự kiện nào xảy đến. Đây chính là thực chất của Lời
xuất hiện trong xác thịt, và khi Đức Chúa Trời nhập thể phán ra lời Ngài, đấy làsự xuất hiện của
Lời trong xác thịt, vàlàLời đến trong xác thịt. “Ban đầu cóNgôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa
Trời, vàNgôi Lời làÐức Chúa Trời, Ngôi Lời đã trở nên xác thịt”. Việc này (việc xuất hiện của
Lời trong xác thịt) là công tác mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất trong thời kỳ sau rốt, và là chương
cuối của toàn bộ kế hoạch quản lýcủa Ngài, và như vậy Đức Chúa Trời phải đến trần thế vàbày
tỏ lời Ngài trong xác thịt. Những gì được thực hiện ngày nay, những gìsẽ được thực hiện trong
tương lai, những gìsẽ được hoàn tất bởi Đức Chúa Trời, đích đến cuối cùng của con người, những
ai sẽ được cứu rỗi, những ai sẽ bị hủy diệt, v.v. – toàn bộ công tác phải đạt được sau cuối đều đã
được thông báo rõ ràng, và đều nhằm hoàn tất ý nghĩa thực sự của Lời xuất hiện trong xác thịt.
Các sắc lệnh quản trị vàhiến pháp đã được ban ra trước đây, những ai sẽ bị hủy diệt, những ai
bước vào sự nghỉ ngơi – hết thảy những lời này đều phải được ứng nghiệm. Đây là công tác chủ
yếu do Đức Chúa Trời nhập thể hoàn tất trong thời kỳ sau rốt. Ngài khiến con người hiểu được
những người được Đức Chúa Trời tiền định thìthuộc về đâu và những người không được Đức
Chúa Trời tiền định thìthuộc về đâu, những dân sự vàcác con trai của Ngài thì được phân định
như thế nào, điều gìsẽ xảy ra với Y-sơ-ra-ên, điều gìsẽ xảy ra với Ai Cập – trong tương lai, từng
lời một trong những lời này đều sẽ được thực hiện. Công tác của Đức Chúa Trời đang tăng tốc.
Đức Chúa Trời dùng lời làm phương tiện để tiết lộ cho con người những việc phải làm trong mỗi
thời đại, những việc phải được Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện trong thời kỳ sau rốt, cũng như
chức vụ Ngài cần phải thực hiện, vàhết thảy những lời này đều nhằm hoàn thành ý nghĩa thực sự
của Lời xuất hiện trong xác thịt.
Trích từ “Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời sử dụng lời để mở ra một thời đại mới, để thay
đổi cách Ngài làm việc, và để thực hiện công tác của toàn thời đại. Đây là nguyên tắc Đức Chúa
Trời làm việc trong Thời đại của Lời. Ngài đã trở nên xác thịt để phán dạy từ các góc độ khác nhau,
hầu cho con người cóthể thật sự nhìn thấy Đức Chúa Trời, Đấng làLời xuất hiện trong xác thịt,
vàcóthể thấy được sự khôn ngoan cùng sự mầu nhiệm của Ngài. Công tác này được thực hiện để
đạt được hiệu quả hơn mục đích chinh phục con người, hoàn thiện con người vàloại bỏ con người,
là ý nghĩa thực sự của việc sử dụng lời để làm việc trong Thời đại của Lời. Thông qua những lời
này, mọi người biết đến công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, bản chất của
con người, vànhững gì con người nên bước vào. Thông qua lời, công tác mà Đức Chúa Trời mong
muốn thực hiện trong Thời đại của Lời được thành tựu trọn vẹn. Thông qua những lời này, mọi
người bị vạch trần, bị loại bỏ, và được thử luyện. Mọi người đã nhìn thấy những lời của Đức Chúa
Trời, nghe thấy những lời này, vànhận ra sự tồn tại của những lời này. Kết quả làhọ đã bắt đầu
tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, vào sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, cũng
như vào tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người vàmong muốn cứu rỗi con người của
Ngài. Từ “lời” có thể đơn giản và bình thường, nhưng những lời được phán ra từ miệng Đức Chúa
Trời nhập thể làm rung chuyển vũ trụ, chúng chuyển hóa lòng người, chuyển hóa những quan niệm
và tâm tính cũ của họ, cũng như thay đổi cách cả thế giới đã từng hiện bày. Xuyên suốt các thời
đại, chỉ có Đức Chúa Trời của ngày nay mới làm việc theo cách này, chỉ cóNgài mới phán như
thế và đến cứu rỗi con người như thế. Từ thời điểm này trở đi, con người sống dưới sự hướng dẫn
của lời Đức Chúa Trời, được chăn dắt vàchu cấp bởi lời Ngài. Mọi người sống trong thế giới của
lời Đức Chúa Trời, giữa sự rủa sả và chúc phước của lời Đức Chúa Trời, vàthậm chínhiều người
hơn đã sống dưới sự phán xét vàhình phạt của lời Ngài. Những lời này và công tác này đều là để
cứu rỗi con người, để đáp ứng ýmuốn của Đức Chúa Trời, và để thay đổi diện mạo ban đầu của
thế giới được sáng lập trước đây. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới bằng lời, Ngài dẫn dắt con
người khắp vũ trụ bằng lời, vàNgài chinh phục, cứu rỗi họ bằng lời. Cuối cùng, Ngài sẽ dùng lời
để kết thúc toàn bộ thế giới cũ, từ đó hoàn thành toàn bộ kế hoạch quản lýcủa Ngài. Trong suốt
Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời sử dụng lời để làm công tác của Ngài và để đạt được kết
quả trong công tác của Ngài. Ngài không làm các phép kỳ hay phép lạ, màchỉ thực hiện công tác
của Ngài thông qua lời. Nhờ những lời này, con người được nuôi dưỡng vàchu cấp, cũng như có
được kiến thức vàkinh nghiệm thực sự.
Trích từ “Thời đại Vương quốc làThời đại của Lời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong công tác cuối cùng kết thúc thời đại của Đức Chúa Trời, tâm tính của Ngài làmột tâm
tính hành phạt và phán xét, mà qua đó, Ngài vạch trần tất cả mọi điều bất chính, để công khai phán
xét tất cả mọi người, vàhoàn thiện những ai yêu mến Ngài với một tấm lòng chân thành. Chỉ một
tâm tính như vậy mới cóthể kết thúc thời đại. Thời kỳ sau rốt đã đến rồi. Mọi thứ trong tạo vật sẽ
được phân chia theo loại của chúng, và được chia thành các loại khác nhau dựa trên bản tính của
chúng. Đây là thời điểm Đức Chúa Trời tiết lộ kết cục của loài người và đích đến của họ. Nếu mọi
người không trải qua hình phạt vàphán xét, thìsẽ không có cách nào phơi bày sự bất tuân vàbất
chính của họ. Chỉ thông qua hình phạt vàphán xét, kết cục của muôn loài thọ tạo mới cóthể được
tiết lộ. Con người chỉ thể hiện bản chất thật của mình khi bị hành phạt vàphán xét. Ác sẽ được xếp
với ác, thiện với thiện, vàtoàn thể nhân loại sẽ được phân chia theo loại của họ. Thông qua hình
phạt vàphán xét, kết cục của muôn loài thọ tạo sẽ được tiết lộ, hầu cho kẻ ác cóthể bị trừng phạt
và người thiện cóthể được ban thưởng, vàtất cả mọi người đều trở nên khuất phục sự thống trị
của Đức Chúa Trời. Toàn bộ công tác này phải đạt được thông qua hình phạt vàphán xét công
chính. Bởi vìsự bại hoại của con người đã lên đến đỉnh điểm vàsự bất tuân của họ trở nên cực kỳ
nghiêm trọng, chỉ cótâm tính công chính của Đức Chúa Trời, tâm tính chủ yếu được kết hợp bởi
hình phạt và phán xét và được tỏ lộ trong thời kỳ sau rốt, mới cóthể chuyển hóa hoàn toàn vàlàm
cho con người trọn vẹn. Chỉ có tâm tính này mới có thể vạch trần cái ác và qua đó trừng phạt
nghiêm khắc tất cả những kẻ bất chính. Do đó, một tâm tính như vậy thấm nhuần ý nghĩa thời đại,
vàsự tỏ lộ, biểu lộ tâm tính của Ngài được thể hiện rõvìcông tác của mỗi thời đại mới. Không
phải là Đức Chúa Trời tỏ lộ tâm tính của Ngài một cách tùy tiện và vô nghĩa. Giả sử, khi tiết lộ kết
cục của con người trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn ban cho con người lòng nhân từ cùng
tình yêu vôhạn vàtiếp tục yêu thương họ, không bắt con người phải chịu sự phán xét công chính
màcho họ thấy sự khoan dung, kiên nhẫn, tha thứ, vàtha tội cho con người dù tội lỗi của họ
nghiêm trọng đến mức nào, màkhông cóbất kỳ sự phán xét công chính nào: vậy thìbao giờ mọi
sự quản lýcủa Đức Chúa Trời mới kết thúc được? Khi nào thìmột tâm tính như vậy cóthể dẫn
mọi người tới đích đến thích hợp của loài người? Lấy vídụ, một quan tòa luôn yêu thương, một
quan tòa với khuôn mặt nhân hậu vàmột tấm lòng nhu mì. Người yêu mến mọi người bất kể những
tội ác màhọ cóthể đã gây ra, và người yêu thương, nhẫn nại với họ bất kể họ là ai. Trong trường
hợp đó, bao giờ người mới cóthể đạt được một phán quyết công bình? Trong thời kỳ sau rốt, chỉ
cósự phán xét công chính mới cóthể phân chia con người theo loại của họ và đưa con người vào
một cõi mới. Theo cách này, toàn bộ thời đại được kết thúc thông qua tâm tính phán xét vàhành
phạt công chính của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt
Chúthích:
a. Nguyên bản không cócụm từ “phải tuân theo”.

4. Mối quan hệ giữa các giai đoạn trong ba giai đoạn công
tác của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Từ công tác của Đức Giê-hô-va đến công tác của Jêsus, vàtừ công tác của Jêsus đến giai đoạn
hiện tại này, ba giai đoạn này bao trùm trong một chuỗi liên tục toàn bộ sự quản lýcủa Đức Chúa
Trời, vàtất cả đều làcông tác của một Thần. Kể từ khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã luôn làm công
tác quản lý loài người. Ngài làKhởi đầu vàKết thúc, Ngài là Đầu tiên vàCuối cùng, Ngài là Đấng
mở đầu một thời đại và là Đấng kết thúc thời đại. Ba giai đoạn công tác, trong các thời đại khác
nhau và các địa điểm khác nhau, rõràng làcông tác của một Thần. Tất cả những ai phân tách ba
giai đoạn này đều chống lại Đức Chúa Trời.
Trích từ “Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác được thực hiện trong thời kỳ sau rốt không thể thay thế công tác của Thời đại Luật
pháp hoặc của Thời đại Ân điển. Tuy nhiên, ba giai đoạn liên kết với nhau tạo thành một thực thể,
vàtất cả đều làcông tác của một Đức Chúa Trời. Đương nhiên, việc thực hiện công tác này được
chia thành các thời đại riêng biệt. Công tác được thực hiện trong thời kỳ sau rốt kết thúc mọi thứ;
công tác được thực hiện trong Thời đại Luật pháp làcông tác khởi đầu; và công tác được thực hiện
trong Thời đại Ân điển làcông tác cứu chuộc. Đối với các khải tượng về công tác trong toàn bộ
kế hoạch quản lý sáu nghìn năm này, không ai có thể đạt được sự thông sáng hoặc hiểu biết, và
các khải tượng này vẫn còn lànhững bíẩn. Trong thời kỳ sau rốt, chỉ có công tác của lời được
thực hiện để mở ra Thời đại Vương quốc, nhưng nó không đại diện cho mọi thời đại. Thời kỳ sau
rốt chỉ làthời kỳ sau rốt không hơn và chỉ làThời đại Vương quốc không hơn, và nó không đại
diện cho Thời đại Ân điển hay Thời đại Luật pháp. Chỉ là, trong thời kỳ sau rốt, mọi công tác trong
kế hoạch quản lý sáu nghìn năm được tiết lộ cho các ngươi. Đây là sự vén mở lẽ mầu nhiệm…
Công tác trong thời kỳ sau rốt là giai đoạn cuối cùng trong ba giai đoạn. Đó là công tác của
một thời đại mới khác và không đại diện cho toàn bộ công tác quản lý. Kế hoạch quản lýsáu nghìn
năm được chia thành ba giai đoạn công tác. Không giai đoạn nào có thể một mình đại diện cho
công tác của ba thời đại, màchỉ làmột phần của tổng thể. Danh Giê-hô-va không thể đại diện cho
toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời. Việc Ngài đã thực hiện công tác của mình trong Thời đại
Luật pháp không chứng minh rằng Đức Chúa Trời chỉ có thể là Đức Chúa Trời theo luật pháp.
Đức Giê-hô-va đã đặt ra luật pháp cho con người vàban truyền các điều răn cho họ, yêu cầu con

người xây dựng đền thờ vàbàn thờ; công tác Ngài đã làm chỉ đại diện cho Thời đại Luật pháp.
Công tác mà Ngài đã làm này không chứng minh rằng Đức Chúa Trời chỉ làmột Đức Chúa Trời
yêu cầu con người tuân giữ luật pháp, hoặc rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong đền thờ, hoặc rằng
Ngài là Đức Chúa Trời trước bàn thờ. Nói vậy sẽ làsai sự thật. Công tác đã được thực hiện theo
luật pháp chỉ cóthể đại diện cho một thời đại. Do đó, nếu Đức Chúa Trời chỉ làm công tác trong
Thời đại Luật pháp, thì con người sẽ giới hạn Đức Chúa Trời trong định nghĩa sau đây, cho rằng:
“Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời trong đền thờ, và để hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta phải
mặc áo choàng của thầy tế lễ và bước vào đền thờ”. Nếu công tác trong Thời đại Ân điển chưa bao
giờ được thực hiện vàThời đại Luật pháp vẫn tiếp tục cho đến hiện tại, thì con người sẽ không
biết được rằng Đức Chúa Trời cũng nhân từ và yêu thương. Nếu công tác trong Thời đại Luật pháp
đã không được thực hiện, và thay vào đó chỉ cócông tác trong Thời đại Ân điển, thìtất cả những
gì con người biết sẽ là Đức Chúa Trời chỉ cóthể cứu chuộc con người vàtha thứ cho những tội lỗi
của con người. Con người sẽ chỉ biết rằng Ngài thánh khiết vàvô tội, vàrằng vì con người mà
Ngài cóthể hy sinh bản thân vàchịu đóng đinh. Con người sẽ chỉ biết những điều này màkhông
cóhiểu biết về điều gì khác. Do đó, mỗi thời đại đều đại diện cho một phần tâm tính của Đức Chúa
Trời. Về việc các khía cạnh nào của tâm tính Đức Chúa Trời được thể hiện trong Thời đại Luật
pháp, khía cạnh nào trong Thời đại Ân điển, vàkhía cạnh nào trong giai đoạn hiện tại này: chỉ khi
cả ba giai đoạn đã được hợp nhất thành một tổng thể thìchúng mới cóthể tiết lộ toàn bộ tâm tính
của Đức Chúa Trời. Chỉ khi con người biết đến cả ba giai đoạn thìhọ mới cóthể hiểu đầy đủ về
nó. Không giai đoạn nào trong ba giai đoạn này cóthể bỏ qua. Ngươi sẽ chỉ thấy toàn bộ tâm tính
của Đức Chúa Trời sau khi biết được ba giai đoạn công tác này. Việc Đức Chúa Trời đã hoàn tất
công tác của Ngài trong Thời đại Luật pháp không chứng minh rằng Ngài chỉ là Đức Chúa Trời
theo luật pháp, vàviệc Ngài đã hoàn tất công tác cứu chuộc của mình không có nghĩa là Đức Chúa
Trời sẽ mãi mãi cứu chuộc nhân loại. Đây đều lànhững kết luận mà con người rút ra. Thời đại Ân
điển đã kết thúc, vậy thì ngươi không thể nói rằng Đức Chúa Trời chỉ thuộc về thập tự giávàchỉ
một mình thập tự giá đại diện được cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Làm vậy sẽ là định nghĩa
Đức Chúa Trời. Trong giai đoạn hiện tại, Đức Chúa Trời chủ yếu đang làm công tác của lời, nhưng
ngươi không thể vìthế mànói rằng Đức Chúa Trời chưa bao giờ thương xót con người, vàrằng
tất cả những gì Ngài đã mang lại đều làsự hành phạt vàphán xét. Công tác trong thời kỳ sau rốt
tỏ bày công tác của Đức Giê-hô-va vàJêsus cùng mọi lẽ mầu nhiệm mà con người không hiểu
được, để tiết lộ đích đến vàkết cục của loài người vàkết thúc mọi công tác cứu rỗi giữa nhân loại.
Giai đoạn công tác này trong thời kỳ sau rốt khép lại mọi thứ. Mọi lẽ mầu nhiệm mà con người

không hiểu cần phải được làm sáng tỏ để cho phép con người dò đến tận đáy của chúng vàcómột
sự hiểu biết hoàn toàn rõràng trong lòng họ. Chỉ khi đó loài người mới cóthể được phân chia theo
loại. Chỉ sau khi kế hoạch quản lý sáu nghìn năm được hoàn tất thì con người mới hiểu được toàn
bộ tâm tính của Đức Chúa Trời, vìsự quản lýcủa Ngài khi đó đã kết thúc.
Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác của ngày nay đã thúc đẩy công tác của Thời đại Ân điển; nghĩa là, công tác trong
toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm đã tiến lên phía trước. Mặc dùThời đại Ân điển đã kết
thúc, nhưng công tác của Đức Chúa Trời vẫn tiến triển. Tại sao Ta phán hết lần này đến lần khác
rằng giai đoạn công tác này xây dựng dựa trên Thời đại Ân điển vàThời đại Luật pháp? Bởi vì
công tác của ngày nay làmột sự tiếp nối của công tác được thực hiện trong Thời đại Ân điển, và
một sự tiến bộ so với công tác được thực hiện trong Thời đại Luật pháp. Ba giai đoạn được liên
kết chặt chẽ với nhau, với mỗi mắt xích trong chuỗi liên kết được gắn chặt với mắt xích kế tiếp.
Tại sao Ta cũng phán rằng giai đoạn công tác này xây dựng dựa trên giai đoạn được thực hiện bởi
Jêsus? Giả sử rằng giai đoạn này không xây dựng dựa trên công tác được thực hiện bởi Jêsus, thì
một sự đóng đinh khác sẽ phải diễn ra trong giai đoạn này, vàcông tác cứu chuộc của giai đoạn
trước sẽ phải được thực hiện lại từ đầu. Điều này sẽ là vô nghĩa. Và do đó, không phải làcông tác
được kết thúc hoàn toàn, màlàthời đại đã tiến lên vàmức độ của công tác đã được nâng lên cao
hơn trước. Cóthể nói rằng giai đoạn công tác này được xây dựng trên nền tảng của Thời đại Luật
pháp vàtrên tảng đá công trình của Jêsus. Công tác của Đức Chúa Trời được xây dựng theo từng
giai đoạn, và giai đoạn này không phải làmột sự khởi đầu mới. Chỉ cósự kết hợp của ba giai đoạn
công tác mới cóthể được xem làkế hoạch quản lý sáu nghìn năm.
Trích từ “Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Giai đoạn cuối cùng của công tác không đứng riêng lẻ, màlàmột phần của tổng thể được
hình thành cùng với hai giai đoạn trước, điều đó có nghĩa là không thể hoàn thành toàn bộ công
tác cứu rỗi bằng cách chỉ thực hiện một trong ba giai đoạn công tác. Mặc dù giai đoạn công tác
cuối cóthể hoàn toàn cứu rỗi con người, điều này không có nghĩa rằng chỉ cần thực hiện mỗi một
giai đoạn này thôi, vàrằng hai giai đoạn công tác trước làkhông bắt buộc để cứu con người khỏi
ảnh hưởng của Sa-tan. Không một giai đoạn đơn lẻ nào trong ba giai đoạn cóthể được đưa lên như
khải tượng duy nhất màcả nhân loại phải biết đến, vìtoàn bộ công tác cứu rỗi là ba giai đoạn công
tác, chứ không phải một giai đoạn riêng lẻ trong số chúng. Chừng nào công tác cứu rỗi chưa được

hoàn thành, thìsự quản lýcủa Đức Chúa Trời sẽ không thể hoàn toàn kết thúc. Hữu thể của Đức
Chúa Trời, tâm tính của Ngài, vàsự khôn ngoan của Ngài được bày tỏ trong toàn bộ công tác cứu
rỗi; chúng không được tỏ lộ cho con người ngay thời điểm ban đầu, màdần dần đã được bày tỏ
trong công tác cứu rỗi. Mỗi giai đoạn trong công tác cứu rỗi bày tỏ một phần tâm tính của Đức
Chúa Trời, vàmột phần hữu thể của Ngài; chứ không phải mọi giai đoạn công tác đều cóthể bày
tỏ trực tiếp vàtrọn vẹn toàn bộ hữu thể của Đức Chúa Trời. Như vậy, công tác cứu rỗi chỉ cóthể
được kết thúc hoàn toàn một khi ba giai đoạn công tác đã được hoàn thành, vàvìthế, kiến thức
của con người về toàn bộ Đức Chúa Trời không thể tách rời ba giai đoạn công tác của Đức Chúa
Trời. Điều con người nhận được từ một giai đoạn công tác chỉ đơn thuần làtâm tính của Đức Chúa
Trời được bày tỏ trong một phần công tác riêng lẻ của Ngài. Nókhông thể đại diện cho tâm tính
vàhữu thể được bày tỏ trong những giai đoạn trước hoặc sau. Đó là bởi vìcông tác cứu rỗi nhân
loại không thể được hoàn thành ngay lập tức trong một thời kỳ, hoặc tại một địa điểm, màdần dần
trở nên sâu hơn theo mức độ phát triển của con người tại những thời điểm và địa điểm khác nhau.
Đó là công tác được thực hiện trong các giai đoạn, và nó không được hoàn tất trong một giai đoạn
duy nhất. Vìvậy, toàn bộ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được kết tinh trong ba giai đoạn, thay
vìtrong một giai đoạn riêng lẻ. Toàn bộ hữu thể vàtoàn bộ sự khôn ngoan của Ngài được trải ra
trong ba giai đoạn này, vàmỗi giai đoạn chứa đựng hữu thể của Ngài, vàmỗi giai đoạn làmột bản
ghi về sự khôn ngoan trong công tác của Ngài. Con người nên biết toàn bộ tâm tính của Đức Chúa
Trời được bày tỏ trong ba giai đoạn này. Tất cả những điều này về hữu thể của Đức Chúa Trời là
cực kỳ quan trọng đối với toàn nhân loại, vànếu con người không có kiến thức này khi họ thờ
phượng Đức Chúa Trời, thìhọ không khác gìnhững người thờ Phật. Công tác của Đức Chúa Trời
giữa con người không bị che giấu khỏi con người, vàtất cả những người thờ phượng Đức Chúa
Trời nên biết đến. Vì Đức Chúa Trời đã thực hiện ba giai đoạn công tác cứu rỗi giữa con người,
nên con người phải biết được sự bày tỏ về những gìNgài cóvàvề Ngài trong suốt ba giai đoạn
công tác này. Đây là điều con người phải làm. Điều Đức Chúa Trời giấu con người là điều con
người không cókhả năng đạt được, và là điều con người không nên biết, trong khi điều Đức Chúa
Trời cho con người thấy là điều con người nên biết, và là điều con người nên sở hữu. Mỗi giai
đoạn trong ba giai đoạn công tác được thực hiện dựa trên nền tảng của giai đoạn trước; nókhông
được thực hiện một cách độc lập, tách biệt khỏi công tác cứu rỗi. Mặc dùcónhững khác biệt lớn
trong thời đại vàloại công tác được thực hiện, nhưng cốt lõi vẫn làsự cứu rỗi nhân loại, vàmỗi
giai đoạn của công tác cứu rỗi lại sâu sắc hơn giai đoạn trước đó.

Trích từ “Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác
thịt

Toàn bộ sự quản lýcủa Đức Chúa Trời được chia làm ba giai đoạn, vàtrong mỗi giai đoạn,
đều phùhợp với những yêu cầu đặt ra cho con người. Hơn nữa, khi những thời đại trôi qua vàphát
triển, các yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với toàn nhân loại trở nên cao hơn bao giờ hết. Do đó,
từng bước một, công tác quản lýnày của Đức Chúa Trời đạt đến đỉnh điểm, cho đến khi con người
thấy được sự thật của “sự xuất hiện của Lời trong xác thịt”, và theo cách này những yêu cầu của
Đức Chúa Trời đối với con người còn trở nên cao hơn, và những yêu cầu đối với con người về
việc làm chứng cũng vậy. Con người càng cókhả năng hợp tác thực sự với Đức Chúa Trời, thìhọ
càng tôn vinh Đức Chúa Trời. Sự hợp tác của con người chính làviệc làm chứng màhọ được yêu
cầu phải làm, vàviệc làm chứng của họ làsự thực hành của con người. Vàvìvậy, liệu công tác
của Đức Chúa Trời cóthể cóhiệu quả thích đáng hay không, và liệu cóthể cólời chứng thật hay
không, đều liên quan chặt chẽ đến sự hợp tác vàlàm chứng của con người. Khi công tác được hoàn
tất, có nghĩa là, khi toàn bộ sự quản lýcủa Đức Chúa Trời đã kết thúc, thì con người sẽ phải đưa
ra lời chứng cao hơn, và khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, thìsự thực hành vàsự bước vào
của con người sẽ đạt đến đỉnh điểm. Trong quákhứ, con người được yêu cầu tuân thủ luật pháp và
các điều răn, và họ được yêu cầu phải khoan dung và khiêm nhường. Ngày nay, con người được
yêu cầu vâng theo mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời vàsở hữu một tình yêu tột bậc dành cho Đức
Chúa Trời, vàcuối cùng họ được yêu cầu vẫn yêu mến Đức Chúa Trời giữa cơn hoạn nạn. Ba giai
đoạn này lànhững yêu cầu Đức Chúa Trời đặt ra cho con người, từng bước một, trong suốt toàn
bộ sự quản lýcủa Ngài. Mỗi giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đi sâu hơn giai đoạn trước, và
trong mỗi giai đoạn thìyêu cầu đối với con người lại càng sâu sắc hơn giai đoạn trước, vàtheo
cách này, toàn bộ sự quản lýcủa Đức Chúa Trời dần dần hình thành. Chính vìcác yêu cầu đối với
con người ngày càng cao hơn bao giờ hết nên tâm tính của con người ngày càng gần hơn bao giờ
hết với các tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu, vàchỉ khi đó toàn nhân loại mới bắt đầu dần
rời xa ảnh hưởng của Sa-tan cho đến khi màcông tác của Đức Chúa Trời hoàn toàn kết thúc, toàn
nhân loại đã được cứu khỏi ảnh hưởng của Sa-tan.
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời vàsự thực hành của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác trong toàn bộ kế hoạch quản lýcủa Đức Chúa Trời được chính Đức Chúa Trời đích
thân thực hiện. Giai đoạn đầu tiên – cuộc sáng thế – đã được đích thân chính Đức Chúa Trời thực
hiện, vànếu không phải vậy, thì đã không ai có thể tạo nên loài người; giai đoạn thứ nhìlàviệc

cứu chuộc toàn thể loài người, và nó cũng đã được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện; giai
đoạn thứ ba thìkhông cần phải nói: Cómột nhu cầu thậm chícòn lớn hơn để chính Đức Chúa Trời
làm công việc kết thúc tất cả các công tác của Ngài. Công tác cứu chuộc, chinh phục, thu phục và
hoàn thiện toàn thể nhân loại đều được chính Đức Chúa Trời đích thân thực hiện. Nếu Ngài không
đích thân thực hiện công tác này, thìthân phận của Ngài không thể được đại diện bởi con người,
hoặc công tác của Ngài được thực hiện bởi con người. Để đánh bại Sa-tan, để thu phục nhân loại,
và để ban cho con người một đời sống bình thường trên đất, đích thân Ngài dẫn dắt con người và
làm việc giữa con người; vìlợi ích của toàn bộ kế hoạch quản lýcủa Ngài, vàvìtất cả công tác
của Ngài, Ngài phải đích thân thực hiện công tác này.
Trích từ “Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời” trong Lời xuất hiện
trong xác thịt

5. Tại sao nói rằng biết đến ba giai đoạn công tác của Đức
Chúa Trời là con đường dẫn đến việc nhận biết Đức Chúa Trời?
Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa
Trời
(Trích tuyển chọn chương lời Đức Chúa Trời)

Công tác quản lýnhân loại được chia thành ba giai đoạn, có nghĩa là công tác cứu rỗi nhân
loại được chia thành ba giai đoạn. Ba giai đoạn này không bao gồm công tác sáng thế, màlàba
giai đoạn công tác của Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển, vàThời đại Vương quốc. Công tác
sáng thế làcông tác sản sinh ra toàn thể nhân loại. Nókhông phải làcông tác cứu rỗi nhân loại, và
không liên quan gì đến công tác cứu rỗi nhân loại, vìkhi thế giới được tạo dựng, nhân loại chưa
bị Sa-tan làm bại hoại, vàvìthế, không cần thiết phải thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại. Công
tác cứu rỗi nhân loại chỉ bắt đầu khi nhân loại đã bị Sa-tan làm bại hoại, vàvìthế, công tác quản
lýnhân loại cũng bắt đầu khi nhân loại đã bị làm bại hoại. Nói cách khác, sự quản lý con người
của Đức Chúa Trời đã bắt đầu như một kết quả của công tác cứu rỗi nhân loại, vànókhông phát
sinh từ công tác sáng thế. Chỉ sau khi loài người cómột tâm tính bại hoại thìcông tác quản lýmới
ra đời, vàvìthế, công tác quản lýnhân loại bao gồm ba phần, thay vìbốn giai đoạn, hay bốn thời
đại. Đây mới là cách chính xác để đề cập đến sự quản lýnhân loại của Đức Chúa Trời. Khi thời
đại cuối cùng đến hồi khép lại, lúc ấy công tác quản lýnhân loại cũng đã hoàn toàn kết thúc. Sự
kết thúc công tác quản lý có nghĩa là công tác cứu rỗi toàn nhân loại đã được hoàn thành toàn bộ,
vànhân loại đã đi đến cuối hành trình của mình. Không có công tác cứu rỗi toàn nhân loại, thì
công tác quản lýnhân loại sẽ không tồn tại, cũng sẽ không có ba giai đoạn công tác. Chính vìsự
suy đồi của loài người, và vì loài người đang cần sự cứu rỗi khẩn cấp như thế, mà Đức Giê-hô-va
đã kết thúc việc sáng thế vàbắt đầu công tác của Thời đại Luật pháp. Chỉ khi đó công tác quản lý
nhân loại mới bắt đầu, nghĩa là chỉ khi đó công tác cứu rỗi nhân loại mới bắt đầu. “Quản lýnhân
loại” không có nghĩa là hướng dẫn cho đời sống của nhân loại vừa mới được tạo dựng trên đất
(nghĩa là, một nhân loại chưa bị làm bại hoại). Đúng hơn, đó là sự cứu rỗi một nhân loại đã bị làm
bại hoại bởi Sa-tan, tức là, nhằm chuyển hóa nhân loại bại hoại này. Đây là ý nghĩa của việc “quản
lý nhân loại”. Công tác cứu rỗi nhân loại không bao gồm công tác sáng thế, vàvìthế, công tác
quản lýnhân loại cũng không bao gồm công tác sáng thế, màchỉ bao gồm ba giai đoạn công tác
tách biệt với cuộc sáng thế. Để hiểu được công tác quản lýnhân loại thìcần phải biết về lịch sử
của ba giai đoạn công tác – đây là điều mọi người phải nhận thấy để được cứu rỗi. Lànhững loài

thọ tạo của Đức Chúa Trời, các ngươi nên nhận ra rằng con người được Đức Chúa Trời tạo dựng
nên, và các ngươi nên nhận ra nguồn gốc sự bại hoại của loài người, và hơn nữa làquátrình cứu
rỗi con người. Nếu các ngươi chỉ biết cách hành động theo giáo lýtrong nỗ lực có được ơn Đức
Chúa Trời, nhưng không có ý niệm gìvề việc Đức Chúa Trời đã cứu rỗi loài người như thế nào,
hoặc về nguồn gốc sự bại hoại của loài người, thì đây lànhững gì các ngươi còn thiếu sót trong
vai tròmột loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Ngươi không nên chỉ thỏa mãn với việc hiểu những lẽ
thật cóthể đưa vào thực hành, trong khi vẫn không biết gìvề phạm vi rộng hơn của công tác quản
lý của Đức Chúa Trời – nếu là như vậy, thì ngươi quá giáo điều. Ba giai đoạn công tác làcâu
chuyện bên trong về sự quản lý con người của Đức Chúa Trời, sự ra đời của Phúc Âm của toàn vũ
trụ, lẽ mầu nhiệm vĩ đại nhất trong toàn nhân loại, và chúng cũng là nền tảng của việc rao truyền
Phúc Âm. Nếu ngươi chỉ tập trung vào việc hiểu biết những lẽ thật đơn giản liên quan đến đời
sống của mình, vàkhông biết gìvề điều này, những lẽ mầu nhiệm vàkhải tượng vĩ đại nhất trong
tất cả, thìchẳng phải đời sống của ngươi giống như một sản phẩm lỗi, vôtí
ch sự chỉ để ngắm thôi
sao?
Nếu con người chỉ tập trung vào thực hành, vàxem công tác của Đức Chúa Trời vàkiến thức
của con người làthứ yếu, thìviệc này chẳng phải giống như “tham bát bỏ mâm” sao? Điều gì
ngươi cần phải biết, thì ngươi phải biết; điều gì ngươi cần phải đưa vào thực hành, thì ngươi phải
đưa vào thực hành. Chỉ khi đó ngươi mới là người biết cách theo đuổi lẽ thật. Khi đến ngày ngươi
rao truyền Phúc Âm, nếu ngươi chỉ cóthể nói rằng Đức Chúa Trời làmột Đức Chúa Trời vĩ đại
vàcông chính, rằng Ngài là Đức Chúa Trời tối cao, một Đức Chúa Trời màkhông một vĩ nhân
nào cóthể vísánh, vàrằng Ngài làmột Đức Chúa Trời không ai cao hơn…, nếu ngươi chỉ cóthể
nói những lời hời hợt và không thích đáng này trong khi hoàn toàn không cókhả năng nói những
lời quan trọng cốt yếu vàcóthực chất; nếu ngươi không có gì để nói về việc biết Đức Chúa Trời
hoặc công tác của Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa, không thể giải thích về lẽ thật, hoặc cung cấp
những gìcòn thiếu ở con người, thìmột kẻ như ngươi không thể thực hiện tốt bổn phận của mình.
Làm chứng về Đức Chúa Trời vàrao truyền Phúc Âm của vương quốc không phải làchuyện đơn
giản. Trước tiên, ngươi phải được trang bị lẽ thật vàcác khải tượng màcần phải được hiểu. Khi
ngươi hiểu rõcác khải tượng vàlẽ thật về các khía cạnh khác nhau trong công tác của Đức Chúa
Trời, trong lòng mình, ngươi biết đến công tác của Đức Chúa Trời, vàbất kể Đức Chúa Trời làm
việc gì– dù đó là sự phán xét công chính hay sự tinh luyện con người – ngươi sở hữu khải tượng
vĩ đại nhất làm nền tảng của mình, và ngươi sở hữu lẽ thật đúng đắn để đưa vào thực hành, thì

ngươi sẽ cóthể đi theo Đức Chúa Trời đến tận cùng. Ngươi phải biết rằng bất kể Ngài làm công
tác gì, thìmục đích công tác của Đức Chúa Trời không thay đổi, trọng tâm công tác của Ngài
không thay đổi, vàýmuốn của Ngài đối với con người không thay đổi. Cho dùnhững lời của Ngài
cónghiêm khắc như thế nào, cho dùhoàn cảnh cóbất lợi ra sao, thìcác nguyên tắc công tác của
Ngài sẽ không thay đổi, vàý định cứu rỗi con người của Ngài sẽ không thay đổi. Trọng tâm công
tác của Ngài cũng sẽ không thay đổi, miễn đó không phải làcông tác mặc khải về cái kết của con
người hoặc đích đến của con người, vàkhông phải làcông tác của giai đoạn cuối, hoặc công tác
kết thúc toàn bộ kế hoạch quản lýcủa Đức Chúa Trời, vàmiễn đó là trong quá trình Ngài làm việc
trong con người. Trọng tâm công tác của Ngài sẽ luôn luôn làsự cứu rỗi nhân loại; điều này nên
lànền tảng cho niềm tin của các ngươi nơi Đức Chúa Trời. Mục đích của ba giai đoạn công tác là
cứu rỗi toàn nhân loại – điều này có nghĩa là sự cứu rỗi hoàn toàn con người khỏi quyền của Satan. Mặc dùmỗi giai đoạn trong ba giai đoạn công tác cómục tiêu và ý nghĩa khác nhau, nhưng
mỗi giai đoạn làmột phần của công tác cứu rỗi nhân loại, vàmỗi giai đoạn làcông tác cứu rỗi
khác nhau được thực hiện theo các nhu cầu của nhân loại. Một khi ngươi biết được mục đích của
ba giai đoạn công tác này, thì ngươi sẽ biết được cách đánh giá đúng tầm quan trọng của mỗi giai
đoạn công tác, vàsẽ nhận biết cách hành động nhằm đáp ứng mong muốn của Đức Chúa Trời.
Nếu ngươi có thể đạt đến mức này, thì điều này, khải tượng vĩ đại nhất trong mọi khải tượng, sẽ
trở thành nền tảng cho niềm tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời. Ngươi không nên chỉ tìm kiếm
những cách thực hành dễ dàng hoặc những lẽ thật sâu nhiệm, mànên kết hợp các khải tượng với
thực hành, để cócả những lẽ thật cóthể đưa vào thực hành vàkiến thức dựa trên các khải tượng.
Chỉ khi đó ngươi mới là người hoàn toàn theo đuổi lẽ thật.
Ba giai đoạn công tác làtrọng tâm của toàn bộ sự quản lýcủa Đức Chúa Trời, vàtrong các
giai đoạn đó, tâm tính của Đức Chúa Trời, cũng như những gìvề Ngài được bày tỏ. Những ai
không biết đến ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời thìkhông cókhả năng nhận ra Đức Chúa
Trời bày tỏ tâm tính Ngài như thế nào, cũng không biết đến sự khôn ngoan trong công tác của Đức
Chúa Trời. Họ cũng vẫn không biết gìvề nhiều cách Ngài dùng để cứu rỗi nhân loại, vàvề ýmuốn
của Ngài đối với toàn thể nhân loại. Ba giai đoạn công tác làsự thể hiện đầy đủ công tác cứu rỗi
nhân loại. Những ai không biết đến ba giai đoạn công tác sẽ không biết gìvề những phương pháp
vànguyên tắc khác nhau trong công tác của Đức Thánh Linh, vànhững ai chỉ cứng nhắc bám vào
giáo lýcòn sót lại từ một giai đoạn công tác nhất định lànhững kẻ giới hạn Đức Chúa Trời vào
giáo lý, vàlànhững kẻ cóniềm tin mơ hồ vàkhông chắc chắn nơi Đức Chúa Trời. Những kẻ như

thế sẽ không bao giờ nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chỉ cóba giai đoạn công tác của
Đức Chúa Trời mới cóthể biểu lộ đầy đủ tâm tính của Đức Chúa Trời, vàthể hiện trọn vẹn ý định
cứu rỗi toàn nhân loại của Đức Chúa Trời, cùng toàn bộ quátrình cứu rỗi nhân loại. Đây là bằng
chứng cho thấy Ngài đã đánh bại Sa-tan vàthu phục được nhân loại; nólàbằng chứng về chiến
thắng của Đức Chúa Trời, vàlàsự bày tỏ toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời. Những người chỉ
hiểu một trong ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời thìchỉ biết một phần tâm tính của Đức
Chúa Trời. Trong các quan niệm của con người, thật dễ để một giai đoạn công tác riêng lẻ này trở
thành giáo lý, vàngày càng cókhả năng con người sẽ thiết lập các quy tắc cố định về Đức Chúa
Trời vàdùng phần tâm tính đơn lẻ này của Đức Chúa Trời làm đại diện cho toàn bộ tâm tính của
Đức Chúa Trời. Hơn nữa, nhiều sự tưởng tượng của con người được trộn lẫn bên trong, đến mức
con người cứng nhắc giới hạn tâm tính, hữu thể, vàsự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, cũng như
các nguyên tắc công tác của Đức Chúa Trời, vào trong các thông số giới hạn, tin rằng nếu một khi
Đức Chúa Trời đã như thế, thìNgài sẽ vẫn mãi mãi như thế vàkhông bao giờ thay đổi. Chỉ những
ai biết vàxem trọng ba giai đoạn công tác mới cóthể biết Đức Chúa Trời đầy đủ vàchính xác. Ít
nhất, họ sẽ không định nghĩa Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, hay dân Do
thái, vàsẽ không xem Ngài như là một Đức Chúa Trời sẽ đời đời bị đóng đinh lên thập tự giávì
con người. Nếu một người chỉ biết đến Đức Chúa Trời từ một giai đoạn công tác của Ngài, thìkiến
thức của họ quáít ỏi, và không hơn một giọt nước trong đại dương. Nếu không, tại sao nhiều kẻ
bảo vệ tôn giáo xưa kia lại đóng sống Ngài lên thập tự giá? Đó chẳng phải vì con người giới hạn
Đức Chúa Trời trong những thông số nào đó sao? Chẳng phải nhiều người chống đối Đức Chúa
Trời vàcản trở công tác của Đức Thánh Linh bởi vìhọ không biết đến những công tác khác nhau
và đa dạng của Đức Chúa Trời, và hơn nữa, bởi vìhọ chỉ sở hữu một chút ít kiến thức vàgiáo lý
để đo lường công tác của Đức Thánh Linh sao? Mặc dù kinh nghiệm của những kẻ đó hời hợt,
nhưng họ kiêu ngạo vàhay nuông chiều từ trong bản tính vàhọ khinh thường công tác của Đức
Thánh Linh, phớt lờ những sự sửa dạy của Đức Thánh Linh, và hơn thế nữa, dùng những lýlẽ tầm
thường cũ rích để “kiểm chứng” công tác của Đức Thánh Linh. Họ cũng vờ vịt, hoàn toàn tin chắc
về kiến thức vàhọc thức uyên bác của chính mình, vàtin rằng họ có thể chu du khắp thiên hạ.
Chẳng phải những kẻ như thế lànhững kẻ bị Đức Thánh Linh khinh thường vàloại bỏ, vàhọ sẽ bị
thời đại mới loại trừ sao? Chẳng phải những kẻ đến trước Đức Chúa Trời vàcông khai chống đối
Ngài lànhững kẻ tầm thường ngu dốt vàthiếu thông tin, những kẻ chỉ đơn thuần cố gắng thể hiện
mình tài giỏi đến mức nào sao? Chỉ với chút kiến thức ít ỏi về Kinh Thánh, họ cố chạm chân vào
“giới hàn lâm” của thế giới; chỉ với một giáo lýnông cạn để dạy mọi người, họ cố gắng làm đảo

lộn công tác của Đức Thánh Linh vàcố làm cho nó xoay quanh quá trình tư duy của chính họ. Với
cái nhìn thiển cận như thế, họ cố gắng thấy được 6.000 năm công tác của Đức Chúa Trời trong
một cái liếc mắt. Những người này chẳng có lí do gì đáng để nói đến! Thực tế là, kiến thức của
con người về Đức Chúa Trời càng nhiều, họ càng chậm phán xét công tác của Ngài. Hơn nữa, họ
chỉ nói một chút trong kiến thức của họ về công tác của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, nhưng họ
không vội vàng khi phán xét. Con người càng biết ít về Đức Chúa Trời, thìhọ càng kiêu ngạo và
tự tin quámức, vàhọ càng bừa bãi tuyên bố về hữu thể của Đức Chúa Trời – nhưng họ chỉ nói lý
thuyết, và không đưa ra chứng cớ xác thực. Những kẻ như thế thật vôgiátrị. Những kẻ xem công
tác của Đức Thánh Linh như một trò chơi là những kẻ phùphiếm! Những kẻ thiếu cẩn trọng khi
bắt gặp công tác mới của Đức Thánh Linh, những kẻ ăn nói huyên thuyên, vội vàng phán xét,
những kẻ cho phép bản năng tự nhiên của mình chối bỏ sự đúng đắn của công tác của Đức Thánh
Linh, vànhững kẻ cũng xúc phạm vàphỉ báng nó– chẳng phải những kẻ bất kính như thế không
biết gìvề công tác của Đức Thánh Linh sao? Hơn nữa, chẳng phải họ lànhững kẻ vôcùng ngạo
mạn, những kẻ vốn dĩ kiêu căng và bất trị sao? Ngay cả đến một ngày khi những kẻ như thế chấp
nhận công tác mới của Đức Thánh Linh, thì Đức Chúa Trời vẫn sẽ không khoan thứ cho họ. Họ
không những xem thường những người làm việc cho Đức Chúa Trời, màhọ còn báng bổ chính
Đức Chúa Trời. Những kẻ điên rồ như thế sẽ không được tha thứ, kể cả trong thời đại này hay
trong thời đại sắp tới, vàhọ sẽ bị diệt mất đời đời nơi địa ngục! Những kẻ bất kính, hay nuông
chiều như thế đang giả vờ tin vào Đức Chúa Trời, và con người càng như thế này, họ càng cókhả
năng vi phạm các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời. Chẳng phải tất cả những kẻ kiêu ngạo, là
những kẻ sinh ra đã luông tuồng, vàlànhững kẻ không bao giờ vâng lời ai, đều đi trên con đường
này sao? Chẳng phải ngày qua ngày họ chống đối Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời luôn luôn mới
vàkhông bao giờ cũ sao? Hôm nay, các ngươi nên hiểu tại sao các ngươi phải biết tầm quan trọng
của ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Những lời Ta phán cólợi cho các ngươi, chứ không
phải chỉ làlời nói suông. Nếu các ngươi chỉ đơn giản đọc chúng như thể đang cưỡi ngựa xem hoa,
thìchẳng phải mọi lao nhọc của Ta sẽ làvôích sao? Mỗi người trong các ngươi nên biết bản tính
của chính mình. Hầu hết các ngươi rất giỏi tranh luận; trả lời lưu loát các câu hỏi lýthuyết, nhưng
với các câu hỏi liên quan đến thực chất, các ngươi lại không có gì để nói. Ngay cả ngày nay, các
ngươi vẫn mải mêtròchuyện phù phiếm, không có khả năng thay đổi bản tính cũ của mình, và
phần lớn các ngươi không có ý định thay đổi cách theo đuổi để đạt được lẽ thật cao hơn, mà thay
vào đó chỉ sống đời sống nửa vời. Làm sao những người như thế cóthể theo Đức Chúa Trời đến
tận cùng được? Ngay cả khi các ngươi có đi đến cuối con đường, thì điều đó sẽ cólợi gìcho các

ngươi? Tốt hơn là các ngươi nên thay đổi quan niệm của mình trước khi quámuộn, hoặc làthực
sự theo đuổi, còn không hãy sớm rút lui. Thời gian trôi qua, các ngươi sẽ trở thành một kẻ ăn bám
– các ngươi có sẵn sàng đóng một vai tròthấp kém vàhèn mọn vậy không?
Ba giai đoạn công tác làmột bản ghi về toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời; chúng làmột
bản ghi về sự cứu rỗi loài người của Đức Chúa Trời, vàchúng không phải là tưởng tượng. Nếu các
ngươi thực sự mong muốn tìm kiếm một kiến thức về toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời, thìcác
ngươi phải biết ba giai đoạn công tác do Đức Chúa Trời thực hiện, và hơn nữa, các ngươi không
được bỏ sót bất kỳ giai đoạn nào. Đây là điều tối thiểu mànhững người cố gắng để biết Đức Chúa
Trời phải đạt được. Bản thân con người không thể tạo ra một kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời.
Đây không phải là điều màbản thân con người cóthể tưởng tượng ra, cũng không phải làkết quả
của đặc ân Đức Thánh Linh ban cho một người nào. Thay vào đó, nó là một kiến thức hình thành
sau khi con người đã kinh qua công tác của Đức Chúa Trời, vànólàmột kiến thức về Đức Chúa
Trời màchỉ hình thành sau khi đã trải nghiệm sự thật công tác của Đức Chúa Trời. Một kiến thức
như thế không thể đạt được bởi ý nghĩ chợt lóe lên, và cũng không phải là điều cóthể dạy được.
Nó hoàn toàn liên quan đến kinh nghiệm cánhân. Sự cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời làcốt
lõi của ba giai đoạn công tác này, tuy nhiên bên trong công tác cứu rỗi bao gồm một vài phương
pháp làm việc vàmột vài phương tiện mà qua đó tâm tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Đây là
điều con người khónhận ra nhất, và đây chính là điều con người khómàhiểu được. Sự phân tách
các thời đại, những thay đổi trong công tác của Đức Chúa Trời, những thay đổi trong địa điểm
công tác, những thay đổi về người nhận lãnh công tác này, v.v. – tất cả những điều này đều được
bao gồm trong ba giai đoạn công tác. Đặc biệt, sự khác biệt trong cách làm việc của Đức Thánh
Linh, cũng như những thay đổi trong tâm tính, ảnh tượng, danh hiệu, thân phận của Đức Chúa
Trời, hoặc những thay đổi khác, đều làmột phần trong ba giai đoạn công tác. Một giai đoạn công
tác chỉ cóthể đại diện cho một phần, và được giới hạn trong một phạm vi nhất định. Nókhông bao
gồm sự phân tách các thời đại, hoặc những thay đổi trong công tác của Đức Chúa Trời, càng không
bao gồm những khía cạnh khác. Đây là một sự thật rõràng hiển nhiên. Ba giai đoạn công tác là
toàn bộ công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Con người phải biết công việc của Đức
Chúa Trời vàtâm tính của Đức Chúa Trời trong công tác cứu rỗi; không cósự thật này, thìkiến
thức của ngươi về Đức Chúa Trời chỉ toàn những lời sáo rỗng, không gì hơn ngoài việc nói lý
thuyết như đúng rồi. Kiến thức như thế không thể thuyết phục hoặc chinh phục con người; nó
không phùhợp với hiện thực, vànókhông phải làlẽ thật. Nócóthể rất phong phú và êm tai, nhưng

nếu nó không đúng với tâm tính vốn cócủa Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ không tha cho
ngươi. Ngài không những không khen ngợi kiến thức của ngươi, mà Ngài còn trừng phạt ngươi vì
làmột tội nhân đã báng bổ Ngài. Những lời nhận biết về Đức Chúa Trời không được nói ra một
cách khinh suất. Mặc dù ngươi có thể ăn nói dẻo quẹo vàhùng hồn, vàmặc dùnhững lời của ngươi
quá khéo đến mức ngươi có thể đổi đen thay trắng và đổi trắng thay đen, tuy nhiên, khi nói đến
kiến thức về Đức Chúa Trời thì đó là một điều quákhả năng của ngươi. Đức Chúa Trời không phải
là người ngươi có thể vội vàng phán xét, hay tùy tiện ngợi khen, hay thờ ơ chê bai. Ngươi ngợi
khen bất kỳ ai vàtất cả mọi người, nhưng ngươi lại chật vật tìm những từ đúng để môtả về đức
hạnh vàsự ân đãi tuyệt vời của Đức Chúa Trời – đây là điều mỗi kẻ thất bại đều nhận ra được.
Mặc dù có nhiều bậc thầy ngôn ngữ có thể mô tả về Đức Chúa Trời, nhưng tính chính xác của
những gìhọ mô tả chỉ làmột phần trăm của lẽ thật được nói ra bởi những người thuộc về Đức
Chúa Trời, những người dùchỉ cóvốn từ hạn chế, nhưng lại cókinh nghiệm phong phú để rút ra.
Như thế, cóthể thấy rằng kiến thức về Đức Chúa Trời nằm ở tính chính xác vàthực tế, chứ không
phải ở cách sử dụng từ ngữ khéo léo hay vốn từ vựng phong phú, vàrằng kiến thức của con người
vàsự hiểu biết về Đức Chúa Trời hoàn toàn không liên quan với nhau. Bài học về việc biết đến
Đức Chúa Trời cao hơn bất kỳ khoa học tự nhiên nào của nhân loại. Đó là bài học chỉ cóthể đạt
được bởi một số cực kỳ í
t những người cócố gắng để biết Đức Chúa Trời, vàkhông thể đạt được
bởi bất kỳ nhân tài nào cũng được. Vìthế, các ngươi không được xem việc biết Đức Chúa Trời và
theo đuổi lẽ thật như thể chúng lànhững điều cóthể đạt được chỉ bởi một đứa trẻ. Cólẽ ngươi đã
thành công viên mãn trong đời sống gia đình, hay trong sự nghiệp, hay trong hôn nhân, nhưng khi
nói đến lẽ thật vàbài học về việc biết Đức Chúa Trời, thì ngươi chẳng thu được gì và ngươi chẳng
đạt được gìcả. Cóthể nói rằng, việc đưa lẽ thật vào thực hành làmột khó khăn lớn đối với các
ngươi, và việc biết đến Đức Chúa Trời thậm chícòn làmột vấn đề lớn hơn. Đây là khó khăn của
các ngươi, và đây cũng là khó khăn mà toàn nhân loại phải đối mặt. Trong số những người đã có
một số thành tựu trong quátrình biết đến Đức Chúa Trời, hầu như không có ai đạt tiêu chuẩn cả.
Con người không biết ý nghĩa của việc biết Đức Chúa Trời, hay tại sao cần biết Đức Chúa Trời,
hay mức độ nào một người phải đạt được để biết Đức Chúa Trời. Đây chính là điều gây bối rối
cho nhân loại, vànóhoàn toàn chỉ làmột bíẩn lớn nhất mànhân loại phải đối diện – không ai có
thể trả lời câu hỏi này, cũng không ai sẵn sàng trả lời câu hỏi này, bởi vì cho đến nay, không ai
giữa nhân loại đã có được bất kỳ thành công nào trong việc nghiên cứu công tác này. Cólẽ, khi bí
ẩn về ba giai đoạn công tác được truyền ra cho nhân loại, sẽ xuất hiện liên tiếp một nhóm nhân tài
biết đến Đức Chúa Trời. Tất nhiên, Ta hy vọng điều đó xảy ra, và hơn nữa, Ta đang trong quá trình

thực hiện công tác này, vàhy vọng nhìn thấy nhiều hơn sự xuất hiện của những nhân tài như thế
trong tương lai gần. Họ sẽ trở thành những người làm chứng cho sự thật về ba giai đoạn công tác
này, vàtất nhiên, họ cũng sẽ lànhững người đầu tiên làm chứng về ba giai đoạn công tác này.
Nhưng không có gì đau buồn và đáng tiếc hơn nếu những nhân tài như vậy không xuất hiện vào
ngày màcông tác của Đức Chúa Trời kết thúc, hoặc nếu chỉ cómột hoặc hai người đã đích thân
chấp nhận được Đức Chúa Trời nhập thể làm cho hoàn thiện. Tuy nhiên, đây chỉ làkịch bản xấu
nhất. Dù trường hợp nào đi nữa, Ta vẫn hy vọng rằng những người thực sự theo đuổi có thể có
được phước lành này. Từ buổi sơ khai, chưa bao giờ có công tác như thế này; một công tác như
thế chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử phát triển nhân loại. Nếu ngươi có thể thực sự trở thành
một trong những người đầu tiên biết đến Đức Chúa Trời, thìchẳng phải đây sẽ làvinh dự cao nhất
giữa mọi loài thọ tạo sao? Liệu cóbất kỳ loài thọ tạo nào giữa nhân loại sẽ được Đức Chúa Trời
khen ngợi hơn thế không? Công tác như thế không dễ dàng để hoàn thành, nhưng cuối cùng vẫn
sẽ gặt hái phần thưởng. Bất kể giới tính hay quốc tịch, tất cả những ai cóthể đạt được sự hiểu biết
về Đức Chúa Trời cuối cùng đều sẽ nhận được sự tôn vinh lớn nhất của Đức Chúa Trời, vàsẽ là
những người duy nhất sở hữu thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đây là công tác của ngày hôm nay,
vànó cũng là công tác của tương lai; nó là công tác cuối cùng vàcao cả nhất được hoàn thành
trong 6.000 năm công tác, và nó là một cách làm việc tỏ lộ từng hạng người. Thông qua công tác
khiến con người biết đến Đức Chúa Trời, những hạng người khác nhau được tỏ lộ: Những người
biết đến Đức Chúa Trời có đủ tư cách để nhận lãnh các phước lành từ Đức Chúa Trời vàchấp nhận
những lời hứa của Ngài, trong khi những kẻ không biết đến Đức Chúa Trời thì không đủ tư cách
để nhận lãnh các phước lành của Đức Chúa Trời vàchấp nhận những lời hứa của Ngài. Những
người biết đến Đức Chúa Trời lànhững thân tín của Đức Chúa Trời, còn những kẻ không biết đến
Đức Chúa Trời không thể được gọi làthân tín của Đức Chúa Trời; những thân tín của Đức Chúa
Trời cóthể nhận lãnh bất kỳ phước lành nào của Đức Chúa Trời, còn những kẻ không phải làthân
tín của Ngài thìkhông xứng đáng với bất kỳ công tác nào của Ngài. Dù đó là những khổ nạn, sự
tinh luyện, hay sự phán xét, tất cả những điều này đều nhằm mục đích cho phép con người cuối
cùng đạt được một sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, và để con người có thể đầu phục Đức Chúa
Trời. Đây là kết quả duy nhất màcuối cùng sẽ đạt được. Không có gì trong ba giai đoạn công tác
bị che giấu, và điều này cólợi cho kiến thức của con người về Đức Chúa Trời, giúp con người có
được một sự hiểu biết về Đức Chúa Trời trọn vẹn vàthấu đáo hơn. Tất cả công tác này đều cólợi
cho con người.

Công tác của chính Đức Chúa Trời làkhải tượng mà con người phải biết, vìcông tác của Đức
Chúa Trời không thể đạt được bởi con người, và không do con người sở hữu. Ba giai đoạn công
tác làtoàn bộ sự quản lýcủa Đức Chúa Trời, vàkhông cókhải tượng nào vĩ đại hơn mà con người
nên biết. Nếu con người không biết đến khải tượng to lớn này, thìkhông dễ dàng biết đến Đức
Chúa Trời, vàkhông dễ dàng hiểu được ýmuốn của Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa, con đường
mà con người đang đi sẽ ngày càng trở nên gian khổ hơn. Không có các khải tượng, con người đã
không thể đi xa thế này. Chính những khải tượng đã che chở con người cho đến ngày hôm nay, và
đã bảo vệ con người một cách tốt nhất. Trong tương lai, kiến thức của các ngươi phải được đào
sâu, và các ngươi phải biết đến toàn bộ ýmuốn của Ngài vàthực chất công việc khôn ngoan của
Ngài trong ba giai đoạn công tác. Chỉ đây mới làvóc giạc thực sự của các ngươi. Giai đoạn cuối
cùng của công tác không đứng riêng lẻ, màlàmột phần của tổng thể được hình thành cùng với hai
giai đoạn trước, điều đó có nghĩa là không thể hoàn thành toàn bộ công tác cứu rỗi bằng cách chỉ
thực hiện một trong ba giai đoạn công tác. Mặc dù giai đoạn công tác cuối cóthể hoàn toàn cứu
rỗi con người, điều này không có nghĩa rằng chỉ cần thực hiện mỗi một giai đoạn này thôi, vàrằng
hai giai đoạn công tác trước làkhông bắt buộc để cứu con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Không
một giai đoạn đơn lẻ nào trong ba giai đoạn cóthể được đưa lên như khải tượng duy nhất màcả
nhân loại phải biết đến, vìtoàn bộ công tác cứu rỗi là ba giai đoạn công tác, chứ không phải một
giai đoạn riêng lẻ trong số chúng. Chừng nào công tác cứu rỗi chưa được hoàn thành, thìsự quản
lýcủa Đức Chúa Trời sẽ không thể hoàn toàn kết thúc. Hữu thể của Đức Chúa Trời, tâm tính của
Ngài, vàsự khôn ngoan của Ngài được bày tỏ trong toàn bộ công tác cứu rỗi; chúng không được
tỏ lộ cho con người ngay thời điểm ban đầu, màdần dần đã được bày tỏ trong công tác cứu rỗi.
Mỗi giai đoạn trong công tác cứu rỗi bày tỏ một phần tâm tính của Đức Chúa Trời, vàmột phần
hữu thể của Ngài; chứ không phải mọi giai đoạn công tác đều cóthể bày tỏ trực tiếp vàtrọn vẹn
toàn bộ hữu thể của Đức Chúa Trời. Như vậy, công tác cứu rỗi chỉ cóthể được kết thúc hoàn toàn
một khi ba giai đoạn công tác đã được hoàn thành, vàvìthế, kiến thức của con người về toàn bộ
Đức Chúa Trời không thể tách rời ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Điều con người nhận
được từ một giai đoạn công tác chỉ đơn thuần làtâm tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong
một phần công tác riêng lẻ của Ngài. Nókhông thể đại diện cho tâm tính vàhữu thể được bày tỏ
trong những giai đoạn trước hoặc sau. Đó là bởi vìcông tác cứu rỗi nhân loại không thể được hoàn
thành ngay lập tức trong một thời kỳ, hoặc tại một địa điểm, màdần dần trở nên sâu hơn theo mức
độ phát triển của con người tại những thời điểm và địa điểm khác nhau. Đó là công tác được thực
hiện trong các giai đoạn, và nó không được hoàn tất trong một giai đoạn duy nhất. Vìvậy, toàn bộ

sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được kết tinh trong ba giai đoạn, thay vìtrong một giai đoạn
riêng lẻ. Toàn bộ hữu thể vàtoàn bộ sự khôn ngoan của Ngài được trải ra trong ba giai đoạn này,
vàmỗi giai đoạn chứa đựng hữu thể của Ngài, vàmỗi giai đoạn làmột bản ghi về sự khôn ngoan
trong công tác của Ngài. Con người nên biết toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ
trong ba giai đoạn này. Tất cả những điều này về hữu thể của Đức Chúa Trời làcực kỳ quan trọng
đối với toàn nhân loại, vànếu con người không có kiến thức này khi họ thờ phượng Đức Chúa
Trời, thìhọ không khác gìnhững người thờ Phật. Công tác của Đức Chúa Trời giữa con người
không bị che giấu khỏi con người, vàtất cả những người thờ phượng Đức Chúa Trời nên biết đến.
Vì Đức Chúa Trời đã thực hiện ba giai đoạn công tác cứu rỗi giữa con người, nên con người phải
biết được sự bày tỏ về những gìNgài cóvàvề Ngài trong suốt ba giai đoạn công tác này. Đây là
điều con người phải làm. Điều Đức Chúa Trời giấu con người là điều con người không có khả
năng đạt được, và là điều con người không nên biết, trong khi điều Đức Chúa Trời cho con người
thấy là điều con người nên biết, và là điều con người nên sở hữu. Mỗi giai đoạn trong ba giai đoạn
công tác được thực hiện dựa trên nền tảng của giai đoạn trước; nó không được thực hiện một cách
độc lập, tách biệt khỏi công tác cứu rỗi. Mặc dùcónhững khác biệt lớn trong thời đại vàloại công
tác được thực hiện, nhưng cốt lõi vẫn làsự cứu rỗi nhân loại, vàmỗi giai đoạn của công tác cứu
rỗi lại sâu sắc hơn giai đoạn trước đó. Mỗi giai đoạn công tác tiếp tục từ nền tảng của giai đoạn
trước đó, điều không bị bãi bỏ. Theo cách này, trong công tác luôn luôn mới vàkhông bao giờ cũ
của Ngài, Đức Chúa Trời đang liên tục bày tỏ những khía cạnh tâm tính của Ngài mà trước đây
chưa bao giờ được bày tỏ cho con người, vàluôn tiết lộ cho con người công tác mới cùng hữu thể
mới của Ngài, vàdù kẻ bảo vệ tôn giáo cũ có làm hết sức để chống lại điều này, vàcông khai
chống đối nó, thì Đức Chúa Trời vẫn luôn làm công tác mới màNgài dự định làm. Công tác của
Ngài luôn thay đổi, vàvìthế mànóluôn gặp phải sự chống đối của con người. Vìvậy, tâm tính
của Ngài cũng luôn thay đổi, cũng như thời đại vànhững người nhận lãnh công tác của Ngài. Hơn
nữa, Ngài luôn làm công tác chưa bao giờ làm trước đó, thậm chíthực hiện công tác mà dường
như đối với con người, nómâu thuẫn với công tác đã làm trước đó, đi ngược lại nó. Con người chỉ
cóthể chấp nhận một loại công tác, hoặc một con đường thực hành, vàthật khó để con người chấp
nhận công tác, hay những con đường thực hành không tương hợp, hay cao hơn họ. Nhưng Đức
Thánh Linh luôn làm công tác mới, vàvìthế xuất hiện hết nhóm này đến nhóm khác những chuyên
gia tôn giáo chống đối công tác mới của Đức Chúa Trời. Những người này đã trở thành chuyên
gia chính xác làbởi con người không biết vì sao mà Đức Chúa Trời luôn luôn mới vàkhông bao
giờ cũ, và không biết những nguyên tắc trong công tác của Đức Chúa Trời, và hơn nữa, không biết

về nhiều cách Đức Chúa Trời cứu rỗi con người. Như thế, con người hoàn toàn không thể biết liệu
đó có phải là công tác đến từ Đức Thánh Linh hay không, vàliệu đó có phải làcông tác của chính
Đức Chúa Trời hay không. Nhiều người bám lấy một thái độ mànếu điều gìphùhợp với những
lời đã đến trước đó, thì họ chấp nhận nó, vànếu cónhững sự khác biệt với công tác trước đó, thì
họ chống đối vàchối bỏ nó. Ngày nay, chẳng phải tất cả các ngươi đều tuân theo các nguyên tắc
đó sao? Ba giai đoạn của công tác cứu rỗi chưa có bất kỳ ảnh hưởng lớn nào đến các ngươi, và có
những người tin rằng hai giai đoạn đầu tiên của công tác làmột gánh nặng mà đơn giản làhọ không
cần biết đến. Họ nghĩ rằng những giai đoạn này không nên được công bố cho đại chúng vànên
được rút lại càng sớm càng tốt, để mọi người không cảm thấy bị ngợp bởi hai giai đoạn trước trong
ba giai đoạn công tác. Hầu hết mọi người tin rằng làm cho hai giai đoạn trước của công tác được
biết đến đã là một bước đi quá xa, và không giúp ích gì cho việc biết Đức Chúa Trời – đó là điều
các ngươi nghĩ. Hôm nay, tất cả các ngươi đều tin rằng hành động theo cách này là đúng, nhưng
sẽ đến ngày các ngươi nhận ra tầm quan trọng của công tác của Ta: Hãy biết rằng Ta không làm
bất kỳ việc nào không có ý nghĩa. Vì Ta đang công bố ba giai đoạn công tác cho các ngươi, nên
chúng phải cólợi cho các ngươi; vì ba giai đoạn công tác này làtrọng tâm của toàn bộ sự quản lý
của Đức Chúa Trời, nên chúng phải trở thành tâm điểm của tất cả mọi người trong toàn vũ trụ.
Một ngày nào đó, tất cả các ngươi đều sẽ nhận ra tầm quan trọng của công tác này. Hãy biết rằng
các ngươi chống đối công tác của Đức Chúa Trời, hoặc dùng những quan niệm của riêng các ngươi
để đo lường công tác của ngày hôm nay, làbởi vì các ngươi không biết các nguyên tắc công tác
của Đức Chúa Trời, vàbởi vì các ngươi không đủ coi trọng công tác của Đức Thánh Linh. Sự
chống đối Đức Chúa Trời vàsự cản trở công tác của Đức Thánh Linh của các ngươi là do những
quan niệm vàsự kiêu ngạo vốn cócủa các ngươi gây ra. Đó không phải làvìcông tác của Đức
Chúa Trời sai, mà vì các ngươi vốn quábất tuân. Sau khi tìm thấy niềm tin của mình nơi Đức Chúa
Trời, một vài người thậm chíkhông thể nói chắc chắn con người đến từ đâu, vậy màhọ dám phát
biểu trước công chúng, đánh giá đúng sai về công tác của Đức Thánh Linh. Họ thậm chícòn lên
lớp các sứ đồ lànhững người cócông tác mới của Đức Thánh Linh, đưa ra bình luận và nói năng
bừa bãi; nhân tính của họ quákém, vàtrong họ không cóchút ýthức nào. Chẳng phải sẽ đến ngày
những kẻ như thế bị công tác của Đức Thánh Linh loại bỏ, vàbị thiêu đốt bởi lửa của địa ngục sao?
Họ không biết đến công tác của Đức Chúa Trời, nhưng thay vào đó lại chỉ trích công tác của Ngài,
vàcòn cố gắng hướng dẫn Đức Chúa Trời cách làm việc. Làm sao những kẻ vô lý như thế cóthể
biết Đức Chúa Trời? Con người biết đến Đức Chúa Trời trong suốt quátrình tìm kiếm vàtrải
nghiệm; không phải qua việc bốc đồng chỉ trích mà con người biết đến Đức Chúa Trời qua sự khai

sáng của Đức Thánh Linh. Kiến thức của con người về Đức Chúa Trời càng trở nên chính xác, thì
họ càng ít chống đối Ngài. Ngược lại, con người biết đến Đức Chúa Trời càng ít, thìhọ càng có
khả năng chống đối Ngài. Những quan niệm của ngươi, bản tính cũ của ngươi, và nhân tính, tính
cách cùng quan điểm đạo đức của ngươi là “vốn liếng” mà ngươi dùng để chống lại Đức Chúa
Trời, và ngươi càng trở nên bại hoại, suy đồi vàthấp hèn, thì ngươi càng là kẻ thùcủa Đức Chúa
Trời. Những kẻ sở hữu những quan niệm cố chấp vànhững kẻ cómột tâm tính tự nên công chính
thì còn thù địch hơn với Đức Chúa Trời nhập thể; những kẻ như thế lànhững kẻ địch lại Đấng
Christ. Nếu những quan niệm của ngươi không được chỉnh đốn, thìchúng sẽ luôn luôn chống lại
Đức Chúa Trời; ngươi sẽ không bao giờ tương hợp với Đức Chúa Trời, vàsẽ luôn luôn xa cách
Ngài.
Chỉ bằng việc gạt những quan niệm cũ kỹ của ngươi sang một bên, ngươi mới cóthể có được
kiến thức mới, tuy nhiên kiến thức cũ không nhất thiết tương đương với những quan niệm cũ.
“Những quan niệm” đề cập đến những điều con người tưởng tượng ra vàkhông phùhợp với hiện
thực. Nếu kiến thức cũ đã lỗi thời trong thời đại cũ và ngăn cản con người bước vào công tác mới,
thìkiến thức như thế cũng là một quan niệm. Nếu con người cóthể tiếp cận đúng đắn kiến thức
như thế vàcóthể biết đến Đức Chúa Trời từ vài khía cạnh khác nhau, kết hợp cái cũ và cái mới,
thìkiến thức cũ trở thành một sự trợ giúp cho con người, vàtrở thành cơ sở để con người bước
vào thời đại mới. Bài học nhận biết Đức Chúa Trời đòi hỏi ngươi phải nắm vững nhiều nguyên
tắc: làm sao để bước vào con đường dẫn đến việc biết đến Đức Chúa Trời, những lẽ thật nào ngươi
phải hiểu được để biết Đức Chúa Trời, và làm sao để loại bỏ những quan niệm vàbản tính cũ của
ngươi hầu cho ngươi có thể đầu phục mọi sự sắp đặt trong công tác mới của Đức Chúa Trời. Nếu
ngươi sử dụng những nguyên tắc này làm nền tảng cho sự bước vào bài học nhận biết Đức Chúa
Trời, thìkiến thức của ngươi sẽ trở nên ngày càng sâu sắc hơn. Nếu ngươi có một kiến thức rõ
ràng về ba giai đoạn công tác – nghĩa là, về toàn bộ kế hoạch quản lýcủa Đức Chúa Trời – vànếu
ngươi có thể hoàn toàn liên hệ hai giai đoạn đầu trong công tác của Đức Chúa Trời với giai đoạn
hiện tại, vàthấy rằng đó chính là công tác do một Đức Chúa Trời thực hiện, thì ngươi sẽ cómột
nền tảng vững chắc vô song. Ba giai đoạn công tác đã được thực hiện bởi một Đức Chúa Trời; đây
làkhải tượng vĩ đại nhất, và đây là con đường duy nhất để biết đến Đức Chúa Trời. Ba giai đoạn
công tác chỉ cóthể được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời, và không con người nào cóthể làm
công tác như thế thay Ngài – nói vậy nghĩa là chỉ có chính Đức Chúa Trời mới cóthể thực hiện
công tác của chính Ngài từ buổi sơ khai cho đến hôm nay. Mặc dù ba giai đoạn công tác của Đức

Chúa Trời đã được thực hiện trong những thời đại và địa điểm khác nhau, vàmặc dùcông tác của
mỗi giai đoạn là khác nhau, nhưng đó đều làtất cả những công tác do một Đức Chúa Trời thực
hiện. Trong tất cả những khải tượng, đây là khải tượng vĩ đại nhất mà con người nên biết, vànếu
con người cóthể hiểu được nóhoàn toàn, thìhọ sẽ cóthể đứng vững. Hôm nay, vấn đề lớn nhất
mà các tôn giáo và giáo phái khác nhau đang đối mặt làhọ không biết đến công tác của Đức Thánh
Linh, vàkhông thể phân biệt công tác nào của Đức Thánh Linh vàcông tác nào không – bởi vậy,
họ không thể biết liệu giai đoạn công tác này, như hai giai đoạn công tác trước, cũng được thực
hiện bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời hay không. Mặc dùmọi người theo Đức Chúa Trời, nhưng hầu
hết vẫn không thể biết liệu đó có phải là con đường đúng hay không. Con người lo lắng liệu con
đường này cóphải là con đường do đích thân Đức Chúa Trời dẫn dắt hay không, vàsự nhập thể
của Đức Chúa Trời cóphải làsự thật hay không, vàhầu hết mọi người vẫn không cómanh mối
nào về cách phân biệt những điều như thế. Những người theo Đức Chúa Trời không thể xác định
con đường, vàvìthế, những sứ điệp được phán ra chỉ cómột phần ảnh hưởng giữa những người
này, vàkhông thể cóhiệu quả đầy đủ, và do đó, việc này sẽ ảnh hưởng đến lối vào sự sống của
những người như thế. Nếu con người có thể thấy trong ba giai đoạn công tác rằng chúng được
chính Đức Chúa Trời thực hiện tại những thời điểm khác nhau, tại những địa điểm khác nhau, và
ở những con người khác nhau; nếu con người có thể thấy rằng mặc dù công tác có khác nhau,
nhưng tất cả đều do một Đức Chúa Trời thực hiện, vàrằng vìnólàcông tác do một Đức Chúa Trời
thực hiện, nên nóphải đúng và không có sai sót, và rằng dùnócókhông phùhợp với những quan
niệm của con người, nhưng không thể phủ nhận rằng đó là công tác của một Đức Chúa Trời – nếu
con người cóthể nói chắc chắn rằng đó chính là công tác của một Đức Chúa Trời, thìnhững quan
niệm của con người sẽ chỉ còn làchuyện vặt vãnh, không đáng nói. Bởi vìnhững khải tượng của
con người không rõràng, vàbởi vì con người chỉ biết Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, vàJêsus
là Chúa, và còn đang do dự về Đức Chúa Trời nhập thể của ngày hôm nay, nên nhiều người vẫn
tận hiến cho công tác của Đức Giê-hô-va vàJêsus, vàbị bủa vây bởi những quan niệm về công tác
của ngày hôm nay, hầu hết mọi người đều luôn luôn nghi ngờ, vàkhông xem trọng công tác của
ngày hôm nay. Con người không cónhững quan niệm về hai giai đoạn công tác trước, vốn không
thể nhìn thấy được. Đó là vì con người không hiểu được hiện thực của hai giai đoạn công tác trước,
và đã không đích thân chứng kiến chúng. Chính vìnhững giai đoạn công tác này không thể được
nhìn thấy nên con người tưởng tượng ra tùy thích; bất kể điều họ đưa ra là gì, thì không cósự thật
nào để chứng minh cho những sự tưởng tượng ấy, và không có ai để chỉnh đốn chúng. Con người
buông lỏng bản năng tự nhiên của mình, liều lĩnh trong hành động vàtự do tưởng tượng, vìkhông

cósự thật nào để chứng thực cho những sự tưởng tượng của họ, cho nên những sự tưởng tượng
của con người trở thành “sự thật”, bất kể cóbằng chứng nào hay không. Do đó, con người tin vào
Đức Chúa Trời do họ tự tưởng tượng ra trong tâm trímình, vàkhông tìm kiếm Đức Chúa Trời của
hiện thực. Nếu một người cómột kiểu niềm tin, thìtrong một trăm người cómột trăm kiểu niềm
tin. Con người sở hữu những niềm tin như thế bởi vìhọ chưa nhìn thấy hiện thực công tác của Đức
Chúa Trời, bởi vì con người chỉ nghe thấy nóbằng tai và chưa nhìn thấy nóbằng mắt. Con người
đã nghe những truyền thuyết vànhững câu chuyện – nhưng hiếm khi họ nghe thấy kiến thức về sự
thật công tác của Đức Chúa Trời. Như thế, những người chỉ mới là tín đồ được một năm đã bắt
đầu tin vào Đức Chúa Trời thông qua những sự thật của riêng mình. Điều đó cũng tương tự đối
với những người đã tin Đức Chúa Trời trọn đời mình. Những ai không thể nhìn thấy sự thật sẽ
không bao giờ có thể thoát khỏi một đức tin mà trong đó họ có những quan niệm về Đức Chúa
Trời. Con người tin rằng họ đã giải phóng chính mình khỏi ràng buộc của những quan niệm cũ của
họ, và đã bước vào địa hạt mới. Chẳng lẽ con người không biết rằng kiến thức của những ai không
thể nhìn thấy gương mặt thật của Đức Chúa Trời không làgìngoài những quan niệm vàlời đồn
sao? Con người nghĩ rằng những quan niệm của họ là đúng và không có gì sai trật, vàhọ nghĩ rằng
những quan niệm này đến từ Đức Chúa Trời. Hôm nay, khi con người chứng kiến công tác của
Đức Chúa Trời, họ buông lỏng những quan niệm đã được bồi đắp trong nhiều năm. Những sự
tưởng tượng và tư tưởng của quákhứ đã trở thành một rào cản cho công tác của giai đoạn này, và
con người đã trở nên khómàbuông bỏ những quan niệm như thế vàbác lại những tư tưởng như
thế. Những quan niệm đối với công tác từng bước một này của nhiều người đã theo Đức Chúa Trời
đến ngày hôm nay đã trở nên ngày càng tai hại hơn bao giờ hết, vànhững người này dần dần hình
thành sự thù hằn ngoan cố đối với Đức Chúa Trời nhập thể. Nguồn gốc của lòng căm ghét này
nằm ở những quan niệm vàsự tưởng tượng của con người. Những quan niệm vàsự tưởng tượng
của con người đã trở thành kẻ thùcủa công tác ngày nay, công tác mâu thuẫn với những quan niệm
của con người. Điều này xảy ra chính vìsự thật không cho phép con người tự do tưởng tượng, và
hơn nữa, không thể dễ dàng bị con người bác bỏ, vàvìnhững quan niệm cùng tưởng tượng của
con người không chấp nhận sự tồn tại của sự thật, và hơn thế nữa, vì con người không nghĩ đến
tính đúng đắn vàxác thực của sự thật, vàchỉ nhất quyết buông thả những quan niệm của mình,
cũng như sử dụng trí tưởng tượng của mình. Điều này chỉ cóthể nói làsai lầm của những quan
niệm của con người, vàkhông thể nói làsai lầm của công tác của Đức Chúa Trời. Con người có
thể tưởng tượng ra bất cứ điều gìhọ muốn, nhưng họ không thể tự do bàn cãi bất kỳ giai đoạn nào
trong công tác của Đức Chúa Trời hoặc bất kỳ điều nhỏ nào trong đó; sự thật về công tác của Đức

Chúa Trời làbất khả xâm phạm với con người. Ngươi có thể tự do tưởng tượng, vàthậm chícó
thể biên soạn nhiều câu chuyện hay về công tác của Đức Giê-hô-va và Jêsus, nhưng ngươi không
thể bác bỏ sự thật về mỗi giai đoạn công tác của Đức Giê-hô-va và Jêsus; đây là nguyên tắc, vànó
cũng là một sắc lệnh quản trị, và các ngươi phải hiểu được tầm quan trọng của những vấn đề này.
Con người tin rằng giai đoạn công tác này không tương hợp với những quan niệm của con người,
vàrằng hai giai đoạn công tác trước đó thì không như vậy. Trong trí tưởng tượng của mình, con
người tin rằng công tác của hai giai đoạn trước chắc chắn không giống với công tác của ngày hôm
nay – nhưng ngươi có bao giờ suy xét rằng các nguyên tắc công tác của Đức Chúa Trời thì đều
giống nhau, rằng công tác của Ngài luôn thực tế, vàrằng, bất kể thời đại nào, sẽ luôn có đầy những
kẻ kháng cự vàchống đối sự thật về công tác của Ngài chưa? Tất cả những kẻ hôm nay kháng cự
vàchống đối giai đoạn công tác này chắc chắn cũng đã chống đối Đức Chúa Trời trong quákhứ,
vìnhững kẻ như thế sẽ luôn luôn lànhững kẻ thùcủa Đức Chúa Trời. Những người biết sự thật về
công tác của Đức Chúa Trời sẽ xem ba giai đoạn công tác đều làcông tác của một Đức Chúa Trời,
vàsẽ buông bỏ những quan niệm của họ. Đây là những người biết Đức Chúa Trời, vànhững người
như thế lànhững người thực sự theo Đức Chúa Trời. Khi toàn bộ sự quản lýcủa Đức Chúa Trời
gần kết thúc, Đức Chúa Trời sẽ phân muôn vật theo loại. Con người được tạo ra bởi bàn tay của
Đấng Tạo Hóa, vàcuối cùng, Ngài phải đưa con người hoàn toàn trở về dưới quyền thống trị của
Ngài; đây là sự kết thúc của ba giai đoạn công tác. Giai đoạn công tác của thời kỳ sau rốt, vàhai
giai đoạn trước tại Y-sơ-ra-ên vàGiu-đê, là kế hoạch quản lýcủa Đức Chúa Trời trong toàn vũ trụ.
Không ai cóthể phủ nhận điều này, và đó là sự thật về công tác của Đức Chúa Trời. Mặc dùmọi
người chưa trải qua hay chứng kiến nhiều về công tác này, nhưng sự thật vẫn làsự thật, và đây là
điều không thể phủ nhận bởi bất kỳ con người nào. Tất cả những người tin vào Đức Chúa Trời ở
mọi vùng đất trong vũ trụ đều sẽ chấp nhận ba giai đoạn công tác. Nếu ngươi chỉ biết đến một giai
đoạn công tác cụ thể, vàkhông hiểu được hai giai đoạn công tác kia, không hiểu được công tác
của Đức Chúa Trời trong quákhứ, thì ngươi không thể nói được tất cả lẽ thật về toàn bộ kế hoạch
quản lýcủa Đức Chúa Trời, vàkiến thức của ngươi về Đức Chúa Trời làphiến diện, vìtrong niềm
tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, ngươi không biết hoặc không hiểu được Ngài, vàvìthế, ngươi
không phù hợp để làm chứng về Đức Chúa Trời. Bất kể kiến thức hiện tại của ngươi về những
điều này làsâu sắc hay nông cạn, thìcuối cùng, các ngươi phải cókiến thức, vàphải được thuyết
phục hoàn toàn, vàtất cả mọi người sẽ nhìn thấy toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời và đầu phục
dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời. Vào lúc kết thúc công tác này, mọi tôn giáo sẽ trở thành một,

mọi loài thọ tạo sẽ trở về dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa, mọi loài thọ tạo sẽ thờ phượng Đức
Chúa Trời thật duy nhất, vàmọi tàgiáo sẽ chẳng còn, không bao giờ xuất hiện nữa.
Tại sao cósự đề cập liên tục này đến ba giai đoạn công tác? Sự trôi qua của các thời đại, sự
phát triển xãhội, vàbộ mặt của tự nhiên thay đổi đều theo sau những thay đổi trong ba giai đoạn
công tác. Nhân loại thay đổi theo công tác của Đức Chúa Trời, vàkhông tự phát triển. Ba giai đoạn
công tác của Đức Chúa Trời được đề cập đến để đem tất cả các loài thọ tạo, vàtất cả mọi người
trong mọi tôn giáo vàgiáo phái về dưới sự thống trị của một Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi thuộc
tôn giáo nào, cuối cùng tất cả các ngươi đều sẽ đầu phục dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời. Chỉ
chính Đức Chúa Trời mới cóthể thực hiện công tác này; nókhông thể được thực hiện bởi bất kỳ
người đứng đầu tôn giáo nào. Cóvài tôn giáo chính trên thế giới, vàmỗi tôn giáo có người đứng
đầu, hay người lãnh đạo riêng, vànhững tín hữu trải khắp các quốc gia vàcác tôn giáo khác nhau
trên toàn thế giới; mỗi quốc gia, dùlớn hay nhỏ, đều cónhững tôn giáo khác nhau trong đó. Tuy
nhiên, bất kể trên toàn thế giới cóbao nhiêu tôn giáo, thìmọi người trong vũ trụ cuối cùng đều tồn
tại dưới sự hướng dẫn của một Đức Chúa Trời, vàsự tồn tại của họ không được hướng dẫn bởi
những người đứng đầu hay các nhà lãnh đạo tôn giáo. Điều này có nghĩa là nhân loại không được
hướng dẫn bởi một người đứng đầu hay một nhà lãnh đạo tôn giáo cụ thể; thay vào đó, toàn thể
nhân loại được dẫn dắt bởi Đấng Tạo Hóa, Đấng đã tạo nên trời đất vàvạn vật, và cũng tạo nên
loài người – đây là một thực tế. Mặc dùthế giới cóvài tôn giáo chính, bất kể chúng cólớn thế nào,
thìtất cả chúng đều tồn tại dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa, vàkhông tôn giáo nào cóthể vượt
ngoài phạm vi của sự thống trị này. Sự phát triển của nhân loại, sự tiến bộ của xãhội, sự phát triển
của khoa học tự nhiên – từng thứ đều không thể tách khỏi những sự sắp đặt của Đấng Tạo Hóa, và
công tác này không phải làthứ cóthể được thực hiện bởi một người đứng đầu tôn giáo nhất định
nào. Những người đứng đầu tôn giáo chỉ đơn thuần lànhững nhà lãnh đạo của một tôn giáo cụ thể,
vàkhông thể đại diện cho Đức Chúa Trời, họ cũng không thể đại diện cho Đấng đã tạo nên trời
đất vàvạn vật. Những người đứng đầu tôn giáo cóthể lãnh đạo tất cả những người trong toàn tôn
giáo, nhưng họ không thể chỉ huy mọi loài thọ tạo bên dưới các tầng trời – đây là một thực tế được
thừa nhận toàn cầu. Những người đứng đầu tôn giáo chỉ đơn thuần làcác nhàlãnh đạo, vàkhông
thể đứng ngang hàng với Đức Chúa Trời (Đấng Tạo Hóa). Vạn vật đều nằm trong tay của Đấng
Tạo Hóa, vàcuối cùng, tất cả chúng đều sẽ trở về với bàn tay của Đấng Tạo Hóa. Nhân loại ban
đầu được Đức Chúa Trời tạo nên, vàbất kể tôn giáo nào, mọi người sẽ trở về dưới sự thống trị của
Đức Chúa Trời – điều này làkhông thể tránh khỏi. Chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng Chícao giữa

vạn vật, và người cai trị cao nhất giữa muôn loài thọ tạo cũng phải trở về dưới sự thống trị của
Ngài. Cho dù địa vị của một con người có cao đến đâu, người đó cũng không thể đưa nhân loại
đến một đích đến phùhợp, vàkhông ai cóthể phân chia vạn vật theo loại. Chính Đức Giê-hô-va
đã tạo ra loài người vàphân chia từng người theo loại, và khi đến thời điểm kết thúc, Ngài sẽ vẫn
tự làm công tác của mình, phân chia vạn vật theo loại – công tác này không thể được thực hiện bởi
bất kỳ ai ngoài Đức Chúa Trời. Cả ba giai đoạn công tác đã được thực hiện từ buổi sơ khai cho
đến ngày hôm nay đều được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời, và đã được thực hiện bởi một
Đức Chúa Trời. Sự thật về ba giai đoạn công tác làsự thật về sự dẫn dắt toàn nhân loại của Đức
Chúa Trời, một sự thật không ai cóthể phủ nhận. Vào thời điểm cuối của ba giai đoạn công tác,
vạn vật sẽ được phân chia theo loại vàtrở về dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, vìtrong toàn
cõi vũ trụ chỉ tồn tại một Đức Chúa Trời duy nhất này, vàkhông có các tôn giáo nào khác. Ai
không cókhả năng tạo ra thế giới sẽ không cókhả năng chấm dứt nó, trong khi Đấng đã tạo ra thế
giới chắc chắn sẽ chấm dứt nó. Vìthế, nếu một người không thể chấm dứt thời đại vàchỉ đơn
thuần có thể giúp con người tu dưỡng tâm tríhọ, thìchắc chắn người đó sẽ không phải là Đức
Chúa Trời, vàchắc chắn sẽ không phải làChúa của loài người. Họ sẽ không cókhả năng thực hiện
công tác vĩ đại như thế; chỉ cómột Đấng duy nhất cóthể thực hiện công tác đó, và tất cả những
người không thể làm công tác này chắc chắn lànhững kẻ thù vàkhông phải là Đức Chúa Trời.
Mọi tà giáo đều không tương hợp với Đức Chúa Trời, và vì chúng không tương hợp với Đức Chúa
Trời, nên chúng lànhững kẻ thùcủa Đức Chúa Trời. Tất cả mọi công tác đều được thực hiện bởi
Đức Chúa Trời thật duy nhất này, vàtoàn thể vũ trụ được chỉ huy bởi một Đức Chúa Trời duy nhất
này. Bất kể Ngài đang làm việc ở Y-sơ-ra-ên hay Trung Quốc, bất kể công tác được thực hiện bởi
Thần hay bởi xác thịt, tất cả đều được làm bởi chính Đức Chúa Trời, vàkhông ai khác cóthể làm
được. Chính vì Ngài là Đức Chúa Trời của cả nhân loại màNgài làm việc tự do, không bị ràng
buộc bởi bất kỳ điều kiện nào – đây là khải tượng vĩ đại nhất trong mọi khải tượng. Làmột loài
thọ tạo của Đức Chúa Trời, nếu ngươi mong muốn thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của
Đức Chúa Trời vàhiểu được ýmuốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải hiểu được công tác của
Đức Chúa Trời, ngươi phải hiểu được ýmuốn của Đức Chúa Trời đối với các loài thọ tạo, ngươi
phải hiểu được kế hoạch quản lý của Ngài, và ngươi phải hiểu được toàn bộ ý nghĩa của những
công tác Ngài làm. Những ai không hiểu được điều này thì không đủ tư cách là loài thọ tạo của
Đức Chúa Trời. Làmột loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, nếu ngươi không hiểu ngươi đến từ đâu,
không hiểu lịch sử nhân loại vàtất cả công tác do Đức Chúa Trời thực hiện, và hơn thế nữa, không
hiểu nhân loại đã phát triển thế nào cho đến ngày nay, vàkhông hiểu ai chỉ huy toàn nhân loại, thì

ngươi không có khả năng thực hiện bổn phận của mình. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt nhân loại cho
đến ngày nay, vàkể từ khi Ngài tạo ra con người trên đất, Ngài chưa bao giờ rời xa họ. Đức Thánh
Linh không bao giờ ngừng làm việc, chưa bao giờ ngừng dẫn dắt loài người, và chưa bao giờ rời
xa loài người. Nhưng loài người không nhận ra rằng cómột Đức Chúa Trời, càng không biết đến
Đức Chúa Trời. Đối với tất cả những loài thọ tạo của Đức Chúa Trời thì có điều gìnhục nhã hơn
điều này không? Đức Chúa Trời đích thân dẫn dắt con người, nhưng con người không hiểu công
tác của Ngài. Ngươi là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, nhưng ngươi không hiểu lịch sử của
chính mình, vàkhông biết ai đã dẫn dắt ngươi trên hành trình của mình, ngươi chẳng để ý gì đến
công tác do Đức Chúa Trời thực hiện, vàvìvậy, ngươi không thể biết Đức Chúa Trời. Nếu bây
giờ ngươi không biết, thì ngươi sẽ không bao giờ đủ tư cách để làm chứng về Đức Chúa Trời. Hôm
nay, Đấng Tạo Hóa đích thân dẫn dắt tất cả mọi người một lần nữa, vàkhiến tất cả mọi người thấy
được sự khôn ngoan, sự toàn năng, sự cứu rỗi, vàsự kỳ diệu của Ngài. Vậy mà ngươi vẫn không
nhận ra hoặc hiểu được – vìthế, chẳng phải ngươi là một kẻ sẽ không nhận được sự cứu rỗi sao?
Những kẻ thuộc về Sa-tan không hiểu được lời Đức Chúa Trời, trong khi những ai thuộc về Đức
Chúa Trời cóthể nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời. Tất cả những ai nhận ra vàhiểu được những
lời Ta phán đều lànhững người sẽ được cứu rỗi vàlànhững người sẽ làm chứng về Đức Chúa
Trời; tất cả những kẻ không hiểu những lời Ta phán thìkhông thể làm chứng về Đức Chúa Trời,
vàlànhững kẻ sẽ bị loại bỏ. Những kẻ không hiểu ýmuốn của Đức Chúa Trời vàkhông nhận ra
công tác của Đức Chúa Trời thìkhông cókhả năng có được kiến thức về Đức Chúa Trời, vànhững
kẻ như thế sẽ không làm chứng về Đức Chúa Trời. Nếu ngươi mong muốn làm chứng về Đức
Chúa Trời, thì ngươi phải biết đến Đức Chúa Trời; kiến thức về Đức Chúa Trời đạt được thông
qua công tác của Đức Chúa Trời. Tóm lại, nếu ngươi mong muốn biết đến Đức Chúa Trời, thì
ngươi phải biết công tác của Đức Chúa Trời: Việc biết công tác của Đức Chúa Trời làvô cùng
quan trọng. Khi ba giai đoạn công tác đến hồi kết thúc, sẽ cómột nhóm người làm chứng về Đức
Chúa Trời, một nhóm người biết Đức Chúa Trời. Tất cả những người này sẽ biết Đức Chúa Trời
vàsẽ cóthể đưa lẽ thật vào thực hành. Họ sẽ sở hữu nhân tính vàýthức, vàtất cả đều sẽ biết về
ba giai đoạn trong công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây là công tác sẽ được hoàn thành vào
sau cuối, vànhững người này làsự kết tinh của công tác quản lý 6.000 năm, và là lời chứng mạnh
mẽ nhất về thất bại sau cùng của Sa-tan. Những ai cóthể làm chứng về Đức Chúa Trời sẽ cóthể
nhận được lời hứa vàphước lành của Đức Chúa Trời, vàsẽ là nhóm người còn sót lại sau cùng,
nhóm người sở hữu thẩm quyền của Đức Chúa Trời vàlàm chứng về Đức Chúa Trời. Cólẽ tất cả

mọi người trong số các ngươi đều cóthể trở thành một thành viên của nhóm này, hoặc cólẽ chỉ
một nửa, hoặc chỉ một vài người – điều đó tùy thuộc vào ýchívàsự theo đuổi của các ngươi.
Từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Chương 4 Các lẽ thật về công tác của Đức Chúa Trời của
những ngày sau rốt

1. Ý nghĩa trong công tác về lời của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời sử dụng lời để mở ra một thời đại mới, để thay
đổi cách Ngài làm việc, và để thực hiện công tác của toàn thời đại. Đây là nguyên tắc Đức Chúa
Trời làm việc trong Thời đại của Lời. Ngài đã trở nên xác thịt để phán dạy từ các góc độ khác nhau,
hầu cho con người cóthể thật sự nhìn thấy Đức Chúa Trời, Đấng làLời xuất hiện trong xác thịt,
vàcóthể thấy được sự khôn ngoan cùng sự mầu nhiệm của Ngài. Công tác này được thực hiện để
đạt được hiệu quả hơn mục đích chinh phục con người, hoàn thiện con người vàloại bỏ con người,
là ý nghĩa thực sự của việc sử dụng lời để làm việc trong Thời đại của Lời. Thông qua những lời
này, mọi người biết đến công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, bản chất của
con người, vànhững gì con người nên bước vào. Thông qua lời, công tác mà Đức Chúa Trời mong
muốn thực hiện trong Thời đại của Lời được thành tựu trọn vẹn. Thông qua những lời này, mọi
người bị vạch trần, bị loại bỏ, và được thử luyện. Mọi người đã nhìn thấy những lời của Đức Chúa
Trời, nghe thấy những lời này, vànhận ra sự tồn tại của những lời này. Kết quả làhọ đã bắt đầu
tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, vào sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, cũng
như vào tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người vàmong muốn cứu rỗi con người của
Ngài. Từ “lời” có thể đơn giản và bình thường, nhưng những lời được phán ra từ miệng Đức Chúa
Trời nhập thể làm rung chuyển vũ trụ, chúng chuyển hóa lòng người, chuyển hóa những quan niệm
và tâm tính cũ của họ, cũng như thay đổi cách cả thế giới đã từng hiện bày. Xuyên suốt các thời
đại, chỉ có Đức Chúa Trời của ngày nay mới làm việc theo cách này, chỉ cóNgài mới phán như
thế và đến cứu rỗi con người như thế. Từ thời điểm này trở đi, con người sống dưới sự hướng dẫn
của lời Đức Chúa Trời, được chăn dắt vàchu cấp bởi lời Ngài. Mọi người sống trong thế giới của
lời Đức Chúa Trời, giữa sự rủa sả và chúc phước của lời Đức Chúa Trời, vàthậm chínhiều người
hơn đã sống dưới sự phán xét vàhình phạt của lời Ngài. Những lời này và công tác này đều là để
cứu rỗi con người, để đáp ứng ýmuốn của Đức Chúa Trời, và để thay đổi diện mạo ban đầu của
thế giới được sáng lập trước đây. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới bằng lời, Ngài dẫn dắt con
người khắp vũ trụ bằng lời, vàNgài chinh phục, cứu rỗi họ bằng lời. Cuối cùng, Ngài sẽ dùng lời
để kết thúc toàn bộ thế giới cũ, từ đó hoàn thành toàn bộ kế hoạch quản lýcủa Ngài. Trong suốt
Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời sử dụng lời để làm công tác của Ngài và để đạt được kết
quả trong công tác của Ngài. Ngài không làm các phép kỳ hay phép lạ, màchỉ thực hiện công tác
của Ngài thông qua lời. Nhờ những lời này, con người được nuôi dưỡng vàchu cấp, cũng như có

được kiến thức vàkinh nghiệm thực sự. Trong Thời đại của Lời, con người đã được đặc biệt ban
phước. Họ không phải chịu đựng đau khổ về thể chất vàchỉ đơn giản vui hưởng sự chu cấp dư dật
của lời Đức Chúa Trời; không cần phải đi tìm kiếm mùquáng hay du hành một cách mùquáng,
trong lúc thoải mái, họ nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, nghe thấy Ngài phán dạy từ
chính miệng Ngài, nhận được những gìNgài chu cấp, và xem Ngài đích thân làm công tác của
Ngài. Đây là những điều mà con người ở các thời đại trước đây không thể vui hưởng, vàchúng là
những phước lành màhọ không bao giờ cóthể nhận được.
Trích từ “Thời đại Vương quốc làThời đại của Lời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Vào thời điểm đó, Jêsus đã làm nhiều việc mà các môn đệ của Ngài không thể hiểu nổi, và đã
phán nhiều điều màmọi người không hiểu được. Điều này làvì,tại thời điểm đó, Ngài đã không
đưa ra lời giải thích. Do đó, vài năm sau khi Ngài rời đi, Ma-thi-ơ đã lập phả hệ cho Jêsus, và
những người khác cũng đã làm nhiều việc theo ýmuốn của con người. Jêsus đã không đến để hoàn
thiện vàthu phục con người, mà để thực hiện một giai đoạn của công tác: đưa ra Phúc Âm của
vương quốc thiên đàng và hoàn thành công tác chịu đóng đinh. Và vì thế, một khi Jêsus đã bị đóng
đinh, công tác của Ngài hoàn toàn chấm dứt. Nhưng trong giai đoạn hiện nay – công tác chinh
phục – nhiều lời hơn phải được phán ra, nhiều công tác hơn phải được thực hiện, vàphải cónhiều
quátrình. Những sự mầu nhiệm về công tác của Jêsus và Đức Giê-hô-va cũng phải được tiết lộ,
hầu cho tất cả mọi người cóthể cósự hiểu biết vàsự rõràng trong niềm tin của họ, vì đây là công
tác của những ngày sau rốt, vànhững ngày sau rốt làhồi cuối trong công tác của Đức Chúa Trời,
thời điểm kết thúc công tác này. Giai đoạn công tác này sẽ làm cho ngươi sáng tỏ về luật pháp của
Đức Giê-hô-va vàsự cứu chuộc của Jêsus, vàchủ yếu để ngươi có thể hiểu được toàn bộ công tác
của kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời, và đánh giá cao tất cả ý nghĩa và thực
chất của kế hoạch quản lý sáu nghìn năm này, hiểu được mục đích của tất cả công tác đã được
Jêsus thực hiện vànhững lời Ngài đã phán, và thậm chícả lòng tin mùquáng cùng sự sùng bái
Kinh Thánh của ngươi. Tất cả điều này sẽ cho phép ngươi hiểu một cách thấu đáo. Ngươi sẽ hiểu
được cả công tác được thực hiện bởi Jêsus lẫn công tác của Đức Chúa Trời ngày nay; ngươi sẽ
hiểu vàthấy được mọi lẽ thật, sự sống và đường đi. Trong giai đoạn công tác do Jêsus thực hiện,
tại sao Jêsus lại rời đi mà không thực hiện công tác kết thúc? Bởi vì giai đoạn công tác của Jêsus
không phải làcông tác kết thúc. Khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, những lời của Ngài cũng
chấm dứt; sau khi Ngài bị đóng đinh, công tác của Ngài đã hoàn thành trọn vẹn. Giai đoạn hiện
nay thìkhác: Chỉ sau khi những lời được phán ra đến cuối cùng vàtoàn bộ công tác của Đức Chúa

Trời kết thúc thìcông tác của Ngài mới hoàn thành. Trong giai đoạn công tác của Jêsus, đã có
nhiều lời vẫn chưa được phán ra, hoặc chưa được phán rõ ràng đầy đủ. Tuy nhiên, Jêsus đã không
quan tâm đến những gìNgài phán hoặc không phán, vìchức vụ của Ngài không phải làmột chức
vụ của lời phán, vàvìvậy sau khi Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá thì Ngài đã rời đi. Giai
đoạn công tác đó chủ yếu là để chịu đóng đinh, và khác với giai đoạn ngày nay. Giai đoạn công
tác này chủ yếu là để hoàn thành, làm sáng tỏ, và đưa đến kết thúc toàn bộ công tác. Nếu những
lời không được phán ra đến cùng, sẽ không có cách nào để kết thúc công tác này, vìtrong giai
đoạn công tác này, tất cả công tác đều được kết thúc vàhoàn thành bằng cách sử dụng những lời
phán. Vào thời điểm đó, Jêsus đã làm nhiều việc mà con người không thể hiểu được. Ngài đã lặng
lẽ rời đi, và ngày nay vẫn còn nhiều người không hiểu lời của Ngài, sự hiểu biết của họ làsai lầm
nhưng vẫn được họ tin là đúng, và không biết rằng mình sai. Cuối cùng, giai đoạn hiện tại này sẽ
đưa đến kết thúc hoàn toàn công tác của Đức Chúa Trời, vàsẽ khép lại nó. Tất cả sẽ hiểu vàbiết
được về kế hoạch quản lýcủa Đức Chúa Trời. Những quan niệm bên trong con người, những ý
định của họ, sự hiểu biết sai lầm của họ, những quan niệm của họ về công tác của Đức Giê-hô-va
vàJêsus, những quan điểm của họ về dân ngoại, vànhững sự lệch lạc vàsai lầm khác của họ sẽ
được chỉnh đốn. Và con người sẽ hiểu mọi con đường đúng đắn của sự sống, tất cả những công
tác được Đức Chúa Trời thực hiện, vàtoàn bộ lẽ thật. Khi điều đó xảy ra, giai đoạn công tác này
sẽ đi đến kết thúc.
Trích từ “Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong giai đoạn công tác cuối cùng này, những kết quả đạt được thông qua lời. Thông qua
lời, con người hiểu được nhiều lẽ mầu nhiệm và công tác mà Đức Chúa Trời đã thực hiện qua
nhiều thế hệ trong quákhứ; thông qua lời, con người được Đức Thánh Linh khai sáng; thông qua
lời, con người hiểu được những lẽ mầu nhiệm chưa từng được làm sáng tỏ bởi các thế hệ trước,
cũng như hiểu được công tác của các tiên tri vàsứ đồ thời xưa, và các nguyên tắc họ làm việc;
thông qua lời, con người cũng hiểu được tâm tính của chính Đức Chúa Trời, cũng như sự phản
nghịch vàchống đối của con người, vàhọ biết được thực chất của chính mình. Thông qua các bước
công tác này vàthông qua mọi lời được phán, con người biết được công tác của Thần, công tác mà
xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời làm, và còn hơn thế nữa, biết được toàn bộ tâm tính của Ngài.
Kiến thức của ngươi về công tác quản lýcủa Đức Chúa Trời trong sáu nghìn năm cũng đã đạt được
thông qua lời. Chẳng phải sự hiểu biết về các quan niệm trước đây của ngươi và sự thành công của
ngươi trong việc dẹp chúng sang một bên cũng đã đạt được thông qua lời sao? Trong giai đoạn

trước đây, Jêsus đã làm các dấu kỳ phép lạ, nhưng không có dấu kỳ phép lạ nào trong giai đoạn
này. Chẳng phải sự hiểu biết của các ngươi về lý do Đức Chúa Trời không tỏ lộ các dấu kỳ phép
lạ cũng đã đạt được thông qua lời sao? Do đó, những lời được phán trong giai đoạn này vượt qua
công tác đã được thực hiện bởi các sứ đồ vàtiên tri của những thế hệ trước. Ngay cả những lời
tiên tri đã được nói bởi các tiên tri cũng không thể đạt được kết quả này.
Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đến chủ yếu là để phán lời của Ngài. Ngài phán từ góc
độ của Thần, từ góc độ của con người vàtừ góc độ của một người thứ ba; Ngài phán theo nhiều
cách khác nhau, sử dụng một cách cho một thời kỳ, vàNgài sử dụng phương pháp phán dạy để
thay đổi những ýniệm của con người vàxóa bỏ hình tượng của Đức Chúa Trời mơ hồ khỏi lòng
con người. Đây là công tác chính được Đức Chúa Trời thực hiện. Bởi vìcon người tin rằng Đức
Chúa Trời đã đến để chữa lành kẻ đau, để trừ quỷ, để làm phép lạ và để ban những phước lành vật
chất cho con người, nên Đức Chúa Trời thực hiện giai đoạn công tác này – công tác hình phạt và
phán xét – để xóa bỏ những điều này khỏi ýniệm của con người, để con người cóthể biết được
tính hiện thực và bình thường của Đức Chúa Trời, và để hình tượng của Jêsus có thể bị xóa bỏ
khỏi lòng họ và được thay bằng một hình tượng mới của Đức Chúa Trời. Ngay sau khi hình tượng
của Đức Chúa Trời trong con người trở nên xưa cũ, nó liền trở thành một thần tượng. Khi Jêsus
đến vàthực hiện giai đoạn công tác đó, Ngài đã không đại diện toàn bộ cho Đức Chúa Trời. Ngài
thực hiện một vài dấu lạ vàkỳ công, phán một vài lời, vàcuối cùng chịu đóng đinh trên thập tự
giá. Ngài đại diện cho một phần của Đức Chúa Trời. Ngài đã không thể đại diện cho toàn bộ những
gìthuộc về Đức Chúa Trời, mà đúng hơn, Ngài đại diện Đức Chúa Trời trong việc thực hiện một
phần công tác của Đức Chúa Trời. Đó là vì Đức Chúa Trời quávĩ đại, quákỳ diệu vàNgài không
thể dò lường được, vàbởi vì Đức Chúa Trời chỉ thực hiện một phần công tác của Ngài trong mỗi
thời đại. Công tác Đức Chúa Trời thực hiện trong thời đại này chủ yếu làban phát lời cho đời sống
của con người; vạch trần bản tính thực chất vàtâm tính bại hoại của con người; cũng như loại bỏ
những quan niệm tôn giáo, tư tưởng phong kiến, tư tưởng lỗi thời, cũng như những kiến thức và
văn hóa của con người. Tất cả những điều này phải được làm cho thanh sạch thông qua việc bị lời
Đức Chúa Trời phơi bày. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời sử dụng lời, không phải những dấu
lạ vàkỳ công, để làm cho con người hoàn thiện. Đức Chúa Trời dùng lời của mình để phơi bày
con người, để phán xét con người, để hành phạt con người và để làm cho con người hoàn thiện,
hầu cho trong lời Đức Chúa Trời con người bắt đầu thấy được sự khôn ngoan và đáng mến của

Đức Chúa Trời cũng như bắt đầu hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời, vàhầu cho qua lời Đức
Chúa Trời, con người thấy được những việc làm của Đức Chúa Trời.
Trích từ “Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời chủ yếu dùng lời để làm cho con người hoàn thiện.
Ngài không dùng những dấu kỳ vàphép lạ để chèn ép con người, hay thuyết phục con người; điều
này chẳng thể làm rõquyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời chỉ làm những dấu kỳ
vàphép lạ, thìsẽ không thể nào làm rõ được tính hiện thực của Đức Chúa Trời, và như thế không
thể làm cho con người hoàn thiện. Đức Chúa Trời không làm cho con người hoàn thiện bằng những
dấu kỳ vàphép lạ, màdùng lời để chăm tưới và chăn dắt con người, sau đó mới đạt được sự vâng
phục hoàn toàn của con người vàsự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời. Đây là mục tiêu
của công tác Ngài thực hiện vàlời Ngài phán dạy. Đức Chúa Trời không dùng phương cách làm
những dấu kỳ vàphép lạ để làm cho con người hoàn thiện – Ngài dùng lời, vàdùng nhiều phương
cách làm việc khác nhau để làm cho con người hoàn thiện. Dù đó là sự tinh luyện, xử lý, tỉa sửa,
hay chu cấp lời, Đức Chúa Trời phán từ những góc độ khác nhau để làm cho con người hoàn thiện,
và để ban cho con người sự hiểu biết lớn hơn về công tác, sự khôn ngoan vàsự diệu kỳ của Đức
Chúa Trời.
Trích từ “Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong thời kỳ sau rốt, khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài chủ yếu dùng lời để hoàn
thành tất cả vàkhiến tất cả trở nên rõràng. Chỉ trong lời Ngài ngươi mới cóthể thấy được Ngài là
gì; chỉ trong lời Ngài ngươi mới cóthể thấy được Ngài là chính Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa
Trời nhập thể đến với trần thế, Ngài không làm gìkhác ngoài việc phán lời – như thế chẳng cần
sự kiện gì;chỉ lời thôi đã đủ. Đó là bởi vì Ngài đã đến chủ yếu là để làm công tác này, để cho con
người thấy được quyền năng của Ngài vàquyền tối thượng trong lời Ngài, để cho con người thấy
được trong lời Ngài rằng Ngài đã khiêm nhường ẩn giấu như thế nào, và để cho con người biết
được toàn bộ về Ngài trong lời Ngài. Tất cả những gìNgài cóvàtất cả những gì Ngài là đều có
trong lời Ngài. Sự khôn ngoan vàsự diệu kỳ của Ngài đều cótrong lời Ngài. Thông qua điều này
mà ngươi được nhìn thấy nhiều phương cách mà Đức Chúa Trời dùng để phán ra lời Ngài. Hầu
hết công tác của Đức Chúa Trời suốt trong thời gian này làchu cấp, mặc khải, xử lý con người.
Ngài không dễ dàng rủa sả một người, vàthậm chí khi Ngài làm thì cũng thông qua lời màNgài
rủa sả họ. Và như vậy, ở thời đại Đức Chúa Trời trở nên xác thịt này, đừng cố để trông thấy Đức

Chúa Trời chữa lành người bệnh và xua đuổi ma quỷ một lần nữa, vàhãy dừng tìm kiếm liên tục
những dấu kỳ – chẳng có ý nghĩa gì cả! Những dấu kỳ đó chẳng thể làm con người hoàn thiện. Nói
một cách thẳng thắn thế này: Ngày nay, bản thân Đức Chúa Trời thật trong xác thịt không hành
động; Ngài chỉ phán dạy. Đây là lẽ thật! Ngài dùng lời để làm cho ngươi hoàn thiện, vàdùng lời
để nuôi và chăm tưới ngươi. Ngài cũng dùng lời để làm việc, vàNgài dùng lời thay thế các sự kiện
để ngươi biết đến tính hiện thực của Ngài. Nếu ngươi đủ khả năng nhận thức được cách thức này
trong công tác của Đức Chúa Trời, thìkhómàtiêu cực được. Thay vìtập trung vào những điều
tiêu cực, các ngươi chỉ nên tập trung vào những gìtích cực – có nghĩa là, bất kể lời Đức Chúa Trời
có ứng nghiệm hay không, hoặc bất kể có sự kiện nào xảy đến hay không, Đức Chúa Trời vẫn
khiến cho con người đạt được sự sống từ lời Ngài, và đây là điều vĩ đại nhất so với mọi dấu kỳ;
thậm chí còn hơn thế nữa, đây là một thực tế không thể chối cãi. Đây là bằng chứng tốt nhất để
thông qua đó biết về Đức Chúa Trời, vàlàmột dấu kỳ còn vĩ đại hơn mọi dấu kỳ. Chỉ cónhững
lời này mới cóthể làm cho con người hoàn thiện.
Trích từ “Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Mặc dùnhững lời của Ta cóthể khắt khe, nhưng tất cả chúng đều được phán ra vìsự cứu rỗi
của con người, vìTa chỉ đang cất tiếng phán vàkhông trừng phạt xác thịt của con người. Những
lời này khiến con người sống trong sự sáng, biết được rằng sự sáng cótồn tại, biết được rằng sự
sáng làquýgiá, vàthậm chí còn hơn thế nữa, biết được những lời này cólợi cho họ thế nào, cũng
như biết được rằng Đức Chúa Trời làsự cứu rỗi. Mặc dù Ta đã phán nhiều về sự trừng phạt và
phán xét, nhưng sự thật chưa được thực hiện trên các ngươi. Ta đã đến để làm công tác của Ta và
phán những lời của Ta, vàdù những lời của Ta có nghiêm khắc, nhưng chúng được phán ra để
phán xét về sự bại hoại vàdấy nghịch của các ngươi. Mục đích Ta làm việc này vẫn là để cứu con
người ra khỏi quyền hạn của Sa-tan; Ta đang dùng lời của Ta để cứu rỗi con người. Mục đích của
Ta không phải làlàm hại con người bằng lời của mình. Lời của Ta nghiêm khắc nhằm đạt được
kết quả trong công tác của mình. Chỉ thông qua công tác như thế, con người mới cóthể đi đến chỗ
biết được bản thân mình vàthoát khỏi tâm tính dấy nghịch của mình. Ý nghĩa vĩ đại nhất trong
công tác của lời làcho phép mọi người đưa lẽ thật vào thực hành sau khi đã hiểu được nó, đạt được
những thay đổi trong tâm tính mình, có được hiểu biết về chính mình vàcông tác của Đức Chúa
Trời. Chỉ làm việc bằng cách cất tiếng phán thìsự truyền đạt giữa Đức Chúa Trời và con người
mới cóthể thực hiện được, vàchỉ cólời mới cóthể giải thích về lẽ thật. Làm việc theo cách này là
biện pháp tốt nhất để chinh phục con người; ngoài cách cất tiếng phán, thì không có phương pháp

nào khác cókhả năng ban cho con người một sự hiểu biết rõ ràng hơn về lẽ thật vàcông tác của
Đức Chúa Trời. Như thế, trong giai đoạn công tác cuối cùng của Ngài, Đức Chúa Trời phán với
con người để mở ra cho họ mọi lẽ thật vàlẽ mầu nhiệm màhọ chưa hiểu được, để họ có được từ
Đức Chúa Trời con đường thật vàsự sống, nhờ đó đáp ứng được ýmuốn của Ngài.
Trích từ “Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên vàhiểu được ýmuốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi
đến cho con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong thời đại này, vàgiữa các ngươi, Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất việc sau: mỗi người sẽ sống
trọn những lời của Đức Chúa Trời, sẽ cóthể đưa lẽ thật vào thực hành, vàsẽ yêu Đức Chúa Trời
bằng cả tấm lòng; tất cả mọi người sẽ sử dụng lời Đức Chúa Trời làm nền tảng vàhiện thực của
họ, sẽ cótấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời; vàthông qua việc thực hành lời Đức Chúa Trời, con
người sẽ nắm vương quyền cùng với Đức Chúa Trời. Đây là công tác Đức Chúa Trời sẽ đạt được.
Ngươi có thể nhịn đọc lời Đức Chúa Trời không? Ngày nay, cónhiều người cảm thấy họ không
thể nhịn được dùchỉ một hoặc hai ngày không đọc lời Ngài. Họ phải đọc lời Ngài hằng ngày, và
nếu thời gian không cho phép, thìlắng nghe lời Ngài là đủ. Đây là cảm giác mà Đức Thánh Linh
đem lại cho mọi người, vàlàcách Ngài bắt đầu cảm thúc họ. Có nghĩa là Ngài cai quản con người
thông qua lời, sao cho họ cóthể bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Nếu chỉ sau một ngày
không ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi cảm nhận được sự tối tăm và khao khát, cũng như không
thể chịu được, thì điều này cho thấy ngươi đã được Đức Thánh Linh cảm thúc, và Ngài đã không
quay lưng lại với ngươi. Khi đó, ngươi là một người ở trong dòng chảy này. Tuy nhiên, nếu sau
một hoặc hai ngày không ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi không cảm nhận được gìcả, nếu ngươi
không cókhao khát, vàkhông hề cảm động, thì điều này cho thấy Đức Thánh Linh đã quay lưng
lại với ngươi. Điều này cónghĩa là khi đó, tình trạng bên trong của ngươi có gì đó không ổn; ngươi
chưa bước vào Thời đại của Lời, và ngươi là một trong những người đã tụt lại phía sau. Đức Chúa
Trời sử dụng lời để cai quản con người; ngươi cảm thấy ổn nếu ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời,
vànếu ngươi không cảm thấy như vậy, thì ngươi không có đường nào để theo. Lời Đức Chúa Trời
trở thành thức ăn của mọi người và là động lực thúc đẩy họ. Kinh thánh nói rằng: “Người ta sống
chẳng phải chỉ nhờ bánh màthôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời”. Ngày nay,
Đức Chúa Trời sẽ làm xong công tác này, vàNgài sẽ hoàn thành việc này trong các ngươi. Vì sao
trước đây người ta cóthể nhịn đọc lời Đức Chúa Trời nhiều ngày màvẫn cóthể ăn và làm việc
như bình thường, nhưng ngày nay thìkhông? Ở thời đại này, Đức Chúa Trời chủ yếu sử dụng lời
để cai quản tất cả. Thông qua những lời của Đức Chúa Trời, con người bị phán xét và được hoàn

thiện, rồi cuối cùng được đưa vào vương quốc. Chỉ cólời Đức Chúa Trời mới cóthể chu cấp cho
sự sống của con người, vàchỉ cólời Đức Chúa Trời mới cóthể ban cho con người sự sáng vàmột
con đường thực hành, đặc biệt trong Thời đại Vương quốc. Miễn là ngươi không đi lạc khỏi hiện
thực của lời Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài mỗi ngày, thì Đức Chúa Trời sẽ có thể làm cho
ngươi hoàn thiện.
Trích từ “Thời đại Vương quốc làThời đại của Lời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

2. Ý nghĩa trong công tác chinh phục của Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Bị Sa-tan làm cho bại hoại quásâu, nhân loại chẳng biết rằng cómột Đức Chúa Trời và đã
thôi không thờ phượng Đức Chúa Trời. Buổi ban đầu, khi A-đam và Ê-va được dựng nên, sự vinh
hiển vàlời chứng của Đức Giê-hô-va đã từng hiện diện. Nhưng sau khi bị làm cho bại hoại, con
người đã đánh mất sự vinh hiển vàlời chứng, bởi ai cũng phản nghịch Đức Chúa Trời vàhoàn
toàn không còn tôn kính Ngài nữa. Công tác chinh phục của ngày nay làkhôi phục lại mọi lời
chứng cùng mọi sự vinh hiển, vàkhiến hết thảy mọi người đều thờ phượng Đức Chúa Trời, để có
lời chứng giữa tạo vật; đây là công tác cần làm trong giai đoạn này. Chính xác thìnhân loại được
chinh phục ra sao? Bằng cách dùng công tác giai đoạn này của lời để hoàn toàn thuyết phục con
người; bằng cách vạch trần, phán xét, dùng hình phạt, vàrủa sả không thương xót để đưa họ đến
sự quy phục hoàn toàn; bằng cách phơi bày sự phản nghịch của con người vàphán xét sự chống
đối của họ để họ cóthể biết được sự bất chính vàôuế của nhân loại, vàvìthế, dùng những điều
này như vật làm nền cho tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Chủ yếu thông qua những lời
này mà con người được chinh phục vàhoàn toàn bị thuyết phục. Lời là phương tiện để chinh phục
sau cuối đối với nhân loại, vàtất cả những ai chấp nhận sự chinh phục của Đức Chúa Trời đều
phải chấp nhận sự đánh đòn và phán xét của lời Ngài. Quátrình phán dạy hôm nay chính làquá
trình chinh phục. Vàchính xác thìmọi người nên hợp tác như thế nào? Bằng cách biết cách ăn
uống những lời này và đạt được sự hiểu biết về chúng. Về việc mọi người được chinh phục như
thế nào, đây là điều mọi người không thể tự mình làm được. Thông qua việc ăn uống những lời
này, tất cả những gì ngươi có thể làm làbiết được sự bại hoại vàôuế của ngươi, sự phản nghịch
vàbất chính của ngươi, và phủ phục trước Đức Chúa Trời. Nếu sau khi nắm bắt được ýmuốn của
Đức Chúa Trời, ngươi có thể đưa ý Ngài vào thực hành, vànếu ngươi có những khải tượng vàcó
thể hoàn toàn quy phục những lời này, cũng như không tự mình đưa ra bất kỳ chọn lựa nào, thìkhi
đó ngươi đã được chinh phục – và đó là nhờ những lời này. Tại sao nhân loại đã đánh mất lời
chứng? Bởi chẳng ai có đức tin vào Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời không cóchỗ trong lòng
con người. Chinh phục nhân loại làkhôi phục đức tin của nhân loại. Con người luôn muốn lao đầu
vào thế gian phàm tục, họ ấp ủ quánhiều hy vọng, mong muốn quánhiều cho tương lai mình, và
cóquánhiều đòi hỏi vô độ. Họ luôn nghĩ về xác thịt, lên kế hoạch cho xác thịt, vàkhông hứng thú
với việc tìm kiếm con đường tin vào Đức Chúa Trời. Lòng họ đã bị Sa-tan cướp mất, họ đã mất đi
sự tôn kính Đức Chúa Trời, vàhọ gắn chặt vào Sa-tan. Nhưng con người do Đức Chúa Trời dựng

nên. Như thế, con người đã đánh mất lời chứng, nghĩa là họ đã đánh mất sự vinh hiển của Đức
Chúa Trời. Mục đích của việc chinh phục nhân loại là để giành lại sự vinh hiển của lòng tôn kính
con người dành cho Đức Chúa Trời.
Trích từ “Sự thật bên trong công tác chinh phục (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác chinh phục của ngày nay nhằm làm rõkết cục của con người sẽ làgì.Tại sao Ta nói
rằng hình phạt vàsự phán xét của ngày hôm nay làsự phán xét trước tòa lớn vàtrắng của thời kỳ
sau rốt? Ngươi không thấy điều này sao? Tại sao công tác chinh phục là giai đoạn cuối cùng?
Chẳng phải đó chính là để làm rõdạng kết cục màmỗi hạng người sẽ gặp phải sao? Chẳng phải
đó là để cho phép mọi người, trong quátrình của công tác chinh phục bằng hình phạt vàsự phán
xét, thể hiện bản chất thật của họ, rồi sau đó được phân theo loại hay sao? Thay vìnói rằng đây là
sự chinh phục loài người, cólẽ tốt hơn nên nói rằng đây là việc chỉ ra dạng kết cục nào sẽ cócho
mỗi hạng người. Điều này liên quan đến việc phán xét tội lỗi của con người vàrồi phơi bày những
hạng người khác nhau, qua đó quyết định xem họ làtàhay chính. Sau công tác chinh phục sẽ đến
công tác thưởng thiện phạt ác. Những người hoàn toàn vâng phục – nghĩa là những người được
chinh phục triệt để – sẽ được đưa vào bước tiếp theo làloan truyền công tác của Đức Chúa Trời
cho toàn vũ trụ; những kẻ không được chinh phục sẽ bị đưa vào bóng tối vàsẽ gặp tai họa. Như
vậy, con người sẽ được phân theo loại, những kẻ hành ác sẽ được phân vào nhóm ác, chẳng bao
giờ có được ánh mặt trời nữa, còn những người công chính sẽ được phân vào nhóm thiện, được
nhận lãnh sự sáng vàsống đời đời trong sự sáng. Hồi kết đã cận kề đối với vạn vật; kết cục của
con người đã được tỏ bày trước mắt họ, vàvạn vật sẽ được phân theo loại. Vậy thìlàm sao con
người cóthể thoát khỏi nỗi thống khổ của việc mỗi người bị phân ra theo loại? Những kết cục khác
nhau của mỗi hạng người được tiết lộ khi hồi kết cận kề đối với vạn vật, vàviệc này được thực
hiện trong công tác chinh phục toàn vũ trụ (bao gồm toàn bộ công tác chinh phục, bắt đầu từ công
tác hiện tại). Sự tiết lộ kết cục của toàn nhân loại được thực hiện trước tòa phán xét, trong quá
trình dùng hình phạt, vàtrong quátrình công tác chinh phục của thời kỳ sau rốt. … Giai đoạn cuối
cùng của việc chinh phục lànhằm cứu rỗi con người và cũng là để tỏ lộ kết cục của họ. Đó là để
vạch trần sự tha hóa của con người thông qua sự phán xét, qua đó khiến họ ăn năn, vươn lên, và
theo đuổi sự sống cũng như con đường đúng đắn của đời sống con người. Đó là để thức tỉnh tấm
lòng của những con người têliệt và trì độn, và để chỉ ra sự phản nghịch bên trong của họ thông
qua sự phán xét. Tuy nhiên, nếu con người vẫn không thể ăn năn, vẫn không thể theo đuổi con
đường đúng đắn của đời sống con người, vàkhông thể vứt bỏ những sự bại hoại này, thìhọ không

thể cứu được, vàsẽ bị Sa-tan ăn sống nuốt tươi. Đây là ý nghĩa của việc chinh phục của Đức Chúa
Trời: để cứu rỗi con người, và cũng để cho thấy kết cục của họ. Những kết cục tốt, những kết cục
xấu – tất cả đều được tỏ lộ bởi công tác chinh phục. Liệu mọi người sẽ được cứu rỗi hay sẽ bị rủa
sả, tất cả sẽ được tỏ lộ trong công tác chinh phục.
Thời kỳ sau rốt làlúc vạn vật sẽ được phân theo loại thông qua việc chinh phục. Chinh phục
làcông tác của thời kỳ sau rốt; nói cách khác, phán xét tội lỗi của mỗi người làcông tác của thời
kỳ sau rốt. Nếu không, làm sao con người cóthể được phân loại? Công tác phân loại được thực
hiện giữa các ngươi là sự khởi đầu của công tác như thế trong toàn vũ trụ. Sau đó, tất cả mọi người
thuộc mọi vùng đất vàmọi dân tộc cũng sẽ phải chấp nhận công tác chinh phục. Điều này có nghĩa
làmỗi người trong tạo vật sẽ được phân theo loại, đến trước tòa phán xét để chịu phán xét. Không
ai vàkhông vật nào cóthể thoát khỏi việc chịu hình phạt vàsự phán xét này, và cũng không ai hay
vật nào không bị phân theo loại; mọi người đều sẽ được phân loại, bởi kết cục của vạn vật đã gần
kề, vàhết thảy những gìtrên trời và dưới đất đều đã đến hồi kết. Làm sao con người cóthể thoát
khỏi thời kỳ tồn tại sau cùng của họ?
Trích từ “Sự thật bên trong công tác chinh phục (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hiệu quả dự kiến của công tác chinh phục trên hết là để xác thịt của con người không còn dấy
loạn; có nghĩa là, để tâm trí con người đạt được sự hiểu biết mới về Đức Chúa Trời, để lòng con
người hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời, và để con người khao khát được vì Đức Chúa Trời.
Người ta không được xem là đã được chinh phục khi tính khíhay xác thịt của họ thay đổi; khi suy
nghĩ của con người, ýthức của con người, vàlýtrícủa con người thay đổi, có nghĩa là, khi toàn
bộ tâm thái của ngươi thay đổi – đó sẽ là lúc ngươi đã được Đức Chúa Trời chinh phục. Khi ngươi
đã quyết tâm vâng phục và đã mang một tâm thái mới, khi ngươi không còn đưa bất kỳ quan niệm
hay ý định nào của cánhân mình vào những lời vàcông tác của Đức Chúa Trời, vàkhi tríóc của
ngươi có thể suy nghĩ bình thường – nghĩa là khi ngươi có thể dốc sức cho Đức Chúa Trời bằng
cả tấm lòng mình – thì ngươi là kiểu người đã được chinh phục hoàn toàn. Trong tôn giáo, nhiều
người đã chịu rất nhiều đau khổ suốt cuộc đời họ: Họ bắt thân thể phải quy phục vàvác thập giá,
thậm chícòn tiếp tục chịu đựng vànhẫn nhục ngay trên bờ vực của cái chết! Một số người vẫn
kiêng ăn vào buổi sáng ngày họ chết. Cả đời họ từ chối ăn ngon mặc đẹp, chỉ tập trung chịu khổ.
Họ cóthể bắt thân thể quy phục vàphản bội xác thịt họ. Tinh thần chịu khổ của họ thật đáng khen
ngợi. Nhưng suy nghĩ của họ, các quan niệm của họ, tâm thái của họ, vàthật sự làbản tính cũ của
họ, lại chẳng hề được xử lýchút nào. Họ không cómột chút hiểu biết thật sự nào về bản thân mình.

Hình tượng của Đức Chúa Trời trong họ là hình tượng truyền thống về một Đức Chúa Trời mơ hồ,
trừu tượng. Quyết tâm chịu khổ vì Đức Chúa Trời của họ đến từ lòng sốt sắng vàbản tính tích cực
của họ. Mặc dùhọ tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ chẳng hiểu Ngài cũng như không biết ýmuốn
của Ngài. Họ chỉ làm việc vàchịu đựng một cách mù quáng vì Đức Chúa Trời. Họ không đặt nặng
chút nào việc phải hành động sáng suốt, vàhầu như chẳng quan tâm đến việc làm sao để đảm bảo
sự phục vụ của họ thực sự thỏa mãn ýmuốn của Đức Chúa Trời, họ càng không biết làm thế nào
để đạt được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời màhọ phục vụ không phải là Đức
Chúa Trời trong hình tượng ban đầu của Ngài, màlàmột Đức Chúa Trời được bao quanh bởi
huyền thoại, một sản phẩm của trí tưởng tượng của riêng họ, một Đức Chúa Trời màhọ chỉ nghe
nói, hoặc tìm thấy trong các tác phẩm. Sau đó, họ sử dụng trí tưởng tượng phong phúvàlòng sùng
đạo của mình để chịu khổ vì Đức Chúa Trời và đảm nhận công tác của Đức Chúa Trời mà Đức
Chúa Trời muốn làm. Sự phục vụ của họ quáthiếu chính xác, đến mức hầu như chẳng ai trong số
họ cóthể thực sự phục vụ theo ýmuốn của Đức Chúa Trời. Bất kể họ cóvui vẻ chịu đựng như thế
nào, quan điểm ban đầu của họ về việc phục vụ và hình tượng Đức Chúa Trời trong tâm tríhọ vẫn
không thay đổi, bởi họ chưa trải qua sự phán xét, hình phạt, sự tinh luyện vàhoàn thiện của Đức
Chúa Trời, cũng chưa ai hướng dẫn họ sử dụng lẽ thật. Cho dùhọ tin vào Jêsus Đấng Cứu Thế,
chẳng ai trong họ từng nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Họ chỉ biết đến Ngài qua truyền thuyết vàlời
đồn. Kết quả là, sự phục vụ của họ chẳng hơn gì nhắm mắt phục vụ bừa, như một người mùphục
vụ chính cha mình. Cuối cùng, sự phục vụ như thế cóthể đạt được gì? Vàai sẽ ưng thuận nó? Từ
đầu tới cuối, sự phục vụ của họ vẫn y như vậy; họ chỉ nhận được những bài học từ con người và
chỉ phục vụ dựa trên tính cách tự nhiên vàýthích riêng của họ. Làm thế thìmang lại được phần
thưởng gì? Ngay cả Phi-e-rơ, người đã nhìn thấy Jêsus, còn không biết cách phục vụ theo ýmuốn
của Đức Chúa Trời; ông chỉ biết điều này vào sau cuối, lúc tuổi già. Vậy thì nói gì đến những
người đui mù chưa trải qua một chút kinh nghiệm được xử lý hay tỉa sửa nào, vànhững người
chẳng có ai hướng dẫn? Chẳng phải sự phục vụ của nhiều người trong số các ngươi hôm nay cũng
giống như những người đui mù này sao? Hết thảy những ai chưa nhận lãnh sự phán xét, chưa nhận
lãnh sự tỉa sửa vàxử lý, cũng như những ai chưa thay đổi – chẳng phải hết thảy họ đều chưa được
chinh phục hoàn toàn sao? Những kẻ như vậy thì giúp được gì? Nếu suy nghĩ của ngươi, hiểu biết
của ngươi về cuộc đời, vàhiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời chẳng thấy cósự thay đổi mới
mẻ nào và ngươi thực sự chẳng đạt được điều gì, thì ngươi sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều
gì đáng kể trong sự phục vụ của mình! Không cómột khải tượng vàmột sự hiểu biết mới mẻ về
công tác của Đức Chúa Trời, ngươi không thể được chinh phục. Đường lối theo Đức Chúa Trời

của ngươi như vậy sẽ giống như của những người chịu khổ và kiêng ăn: chẳng có mấy giátrị!
Chính vìcórất ítlời chứng trong những gìhọ làm màTa nói rằng sự phục vụ của họ làvôích! Họ
dành cả đời để chịu khổ vàngồi tù; họ luôn nhẫn nhịn, yêu thương, và họ luôn vác thập giá, họ bị
thế giới cười nhạo vàchối bỏ, họ trải qua mọi gian khổ, vàmặc dùhọ vâng phục đến tận cùng, họ
vẫn chưa được chinh phục, và không đưa ra được chứng ngôn nào về việc được chinh phục. Họ đã
chịu khổ rất nhiều, nhưng bên trong họ không hề biết Đức Chúa Trời. Chẳng có điều gìtrong
những suy nghĩ cũ kỹ, quan niệm cũ kỹ, các thực hành tôn giáo, kiến thức từ con người, vànhững
ý tưởng con người của họ từng được xử lý. Không hề cómột dấu vết của hiểu biết mới mẻ nào
trong họ. Không một chút kiến thức nào của họ về Đức Chúa Trời là đúng đắn hay chính xác. Họ
đã hiểu sai ýmuốn của Đức Chúa Trời. Điều này cóphục vụ cho Đức Chúa Trời không? Bất kể
hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời như thế nào trong quákhứ, nếu hôm nay nóvẫn cứ y như
vậy và ngươi tiếp tục hiểu biết về Đức Chúa Trời dựa trên những quan niệm và tư tưởng của riêng
mình bất kể Đức Chúa Trời làm gì, nghĩa là nếu ngươi không có hiểu biết mới mẻ, đích thực nào
về Đức Chúa Trời vànếu ngươi không biết được hình tượng vàtâm tính thực sự của Đức Chúa
Trời, nếu hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời vẫn còn bị dẫn dắt bởi tư tưởng phong kiến, dị
đoan, và vẫn được sinh ra từ trí tưởng tượng vànhững quan niệm của con người, thì ngươi chưa
được chinh phục. Ta phán hết thảy những lời này với ngươi ngày hôm nay để ngươi có thể biết,
để kiến thức này cóthể dẫn dắt ngươi đến một sự hiểu biết mới mẻ hơn, chính xác hơn; Ta cũng
phán những lời này để xóa bỏ những quan niệm vàlối hiểu biết cũ trong ngươi, hầu cho ngươi có
thể cósự hiểu biết mới. Nếu ngươi thật sự ăn uống lời Ta, thìhiểu biết của ngươi sẽ thay đổi đáng
kể. Miễn là ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời với tấm lòng vâng phục, thì quan điểm của ngươi sẽ
đổi lại. Miễn là ngươi có thể chấp nhận những hình phạt lặp đi lặp lại, thì tâm thái cũ của ngươi sẽ
dần thay đổi. Miễn là tâm thái cũ của ngươi được thay thế hoàn toàn bằng tâm thái mới, thìsự thực
hành của ngươi cũng sẽ thay đổi theo. Bằng cách này, sự phục vụ của ngươi sẽ ngày càng trở nên
đúng mục tiêu, ngày càng cóthể thỏa mãn ýmuốn của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể thay đổi
cuộc sống của mình, thay đổi hiểu biết của mình về cuộc đời con người, và thay đổi nhiều quan
niệm của ngươi về Đức Chúa Trời, thìbản tính tự nhiên của ngươi sẽ giảm dần. Điều này, chính
điều này, làhiệu quả khi Đức Chúa Trời chinh phục con người, đó là sự thay đổi xảy ra trong con
người.
Trích từ “Sự thật bên trong công tác chinh phục (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác của Đức Giê-hô-va làsự sáng thế, đó là sự khởi đầu; giai đoạn công tác này làsự
kết thúc của công tác, vànólàsự chấm dứt. Vào lúc bắt đầu, công tác của Đức Chúa Trời đã được
thực hiện giữa những người được chọn của Y-sơ-ra-ên, và đó là buổi bình minh của một kỷ nguyên
mới ở nơi thánh khiết nhất trong mọi nơi. Giai đoạn cuối cùng của công tác được thực hiện ở nơi
ôuế nhất của mọi quốc gia, để phán xét thế gian vàkết thúc thời đại. Trong giai đoạn đầu tiên,
công tác của Đức Chúa Trời đã được thực hiện ở nơi sáng sủa nhất trong mọi nơi, và giai đoạn
cuối cùng được thực hiện ở nơi tối tăm nhất trong mọi nơi, và sự tối tăm này sẽ bị xua tan, ánh
sáng được mang lại, vàtất cả mọi người đều được chinh phục. Khi con người ở nơi ô uế và đen tối
nhất trong mọi nơi này đã được chinh phục, vàtoàn thể dân chúng đã công nhận rằng cómột Đức
Chúa Trời, là Đức Chúa Trời thật, vàmọi người đã bị thuyết phục hoàn toàn, thìsự thật này sẽ
được dùng để thực hiện công tác chinh phục khắp toàn thể vũ trụ. Giai đoạn công tác này mang
tính tượng trưng: Một khi công tác của thời đại này đã được hoàn thành, công tác quản lýsáu nghìn
năm sẽ hoàn toàn kết thúc. Một khi những người ở nơi tối tăm nhất trong mọi nơi đã được chinh
phục, hiển nhiên cũng sẽ là như thế ở mọi nơi khác. Như vậy, chỉ cócông tác chinh phục ở Trung
Quốc mang tính tượng trưng đầy ý nghĩa. Trung Quốc tiêu biểu cho mọi thế lực của sự tối tăm, và
người dân Trung Quốc đại diện cho tất cả những ai thuộc về xác thịt, thuộc về Sa-tan, thuộc về
thịt vàhuyết. Chính người dân Trung Quốc lànhững người đã bị bại hoại nhất bởi con rồng lớn
sắc đỏ, lànhững người cósự chống đối mạnh mẽ nhất đối với Đức Chúa Trời, nhân tính của họ là
hèn hạ vàôuế nhất, vàvìvậy họ lànguyên mẫu của cả loài người bại hoại. Điều này không có
nghĩa là các quốc gia khác không cóvấn đề gìcả; các quan niệm của con người đều giống nhau,
vàmặc dù người dân của các quốc gia này có thể có tố chất tốt, nhưng nếu họ không biết Đức
Chúa Trời, thìchắc chắn họ chống đối Ngài. Tại sao người Do Thái cũng đã chống đối vàthách
thức Đức Chúa Trời? Tại sao những người Pha-ri-si cũng đã chống đối Ngài? Tại sao Giu-đa phản
bội Jêsus? Vào thời điểm đó, nhiều môn đệ đã không biết Jêsus. Tại sao sau khi Jêsus đã bị đóng
đinh và sống lại, mọi người vẫn không tin Ngài? Chẳng phải sự bất tuân của con người hết thảy
đều giống nhau sao? Chỉ là người dân Trung Quốc được lấy làm gương, và khi được chinh phục
thìhọ sẽ trở thành một kiểu mẫu vàhình mẫu, vàsẽ làsự tham khảo cho những người khác. Tại
sao Ta đã luôn phán rằng các ngươi là một sự bổ trợ cho kế hoạch quản lýcủa Ta? Chính ở người
dân Trung Quốc màsự bại hoại, ôuế, bất chính, chống đối vànổi loạn được thể hiện đầy đủ nhất
và được biểu lộ dưới mọi hình thức khác nhau của chúng. Một mặt, họ có tố chất kém, vàmặt
khác, đời sống và tư duy của họ lạc hậu, vànhững thói quen, môi trường xãhội, gia đình sinh ra
họ – tất cả đều nghèo nàn vàlạc hậu nhất. Vóc giạc của họ cũng thấp kém. Công tác ở nơi này

mang tính tượng trưng, và sau khi công tác thử nghiệm này đã được thành toàn, công tác tiếp theo
của Ngài sẽ tiến triển tốt hơn nhiều. Nếu bước công tác này cóthể được hoàn thành, thìcông tác
tiếp theo sẽ khỏi phải bàn. Một khi bước công tác này đã được hoàn thành, thành công lớn sẽ đạt
được trọn vẹn, vàcông tác chinh phục khắp toàn thể vũ trụ sẽ hoàn toàn kết thúc. Trên thực tế,
một khi công tác giữa các ngươi đã thành công, điều này sẽ tương đương với thành công khắp toàn
thể vũ trụ. Đây là ý nghĩa của lýdo Ta bắt các ngươi hành động như một kiểu mẫu vàhình mẫu.
Sự nổi loạn, chống đối, ôuế, bất chính – tất cả đều được tìm thấy ở những người này, vàở họ đại
diện cho mọi sự nổi loạn của loài người. Họ thực sự rất đặc biệt. Do đó, họ được xem làhình mẫu
của sự chinh phục, vàmột khi họ đã được chinh phục thìhọ sẽ tự nhiên trở thành một kiểu mẫu và
hình mẫu cho những người khác.
Trích từ “Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Con người không quan tâm đến điều gì hơn là kết cục trong tương lai, đích đến cuối cùng, và
liệu có điều gìtốt đẹp để hy vọng hay không. Nếu con người được ban cho một hy vọng tốt đẹp
trong suốt công tác chinh phục, vànếu, trước khi chinh phục con người, họ được ban cho một đích
đến thích hợp để theo đuổi, thìkhông những việc chinh phục con người sẽ không đạt hiệu quả, mà
hiệu quả của công tác chinh phục cũng bị ảnh hưởng. Điều đó có nghĩa là, công tác chinh phục đạt
được hiệu quả bằng cách lấy đi số phận vàtriển vọng của con người, vàphán xét, hành phạt tâm
tính dấy loạn của con người. Nó không đạt được bằng cách thỏa thuận với con người, nghĩa là,
bằng cách ban cho con người các phước lành và ân điển, màlàbằng cách tỏ lộ lòng trung thành
của con người qua việc tước đi “quyền tự do” của họ vàloại bỏ triển vọng của họ. Đây là thực chất
của công tác chinh phục. Nếu con người được ban cho một hy vọng tốt đẹp ngay từ lúc ban đầu,
vàcông tác hành phạt và phán xét được thực hiện sau đó, thì con người sẽ chấp nhận hình phạt và
phán xét này dựa trên cơ sở họ đã có triển vọng, vàcuối cùng, việc mọi tạo vật của Ngài vâng phục
vàthờ phượng Đấng Tạo Hóa một cách vô điều kiện sẽ không đạt được; chỉ cósự vâng phục mù
quáng, ngu ngốc, hoặc không thìcon người sẽ mù quáng đưa ra những đòi hỏi đối với Đức Chúa
Trời, vàvìvậy không thể hoàn toàn chinh phục lòng người. Hậu quả làcông tác chinh phục như
thế sẽ không thể thu phục con người, hơn nữa, cũng không thể làm chứng về Đức Chúa Trời.
Những tạo vật như thế sẽ không thể thực hiện bổn phận của mình, vàchỉ mặc cả với Đức Chúa
Trời; đây không phải làsự chinh phục, màlàsự thương xót và ban phước. Vấn đề lớn nhất đối với
con người chính làhọ không nghĩ đến điều gìngoài số phận vàtriển vọng của họ, vàthần tượng
những điều này. Con người theo đuổi Đức Chúa Trời vìsố phận vàtriển vọng của họ; họ không

thờ phượng Đức Chúa Trời bởi vìtình yêu của họ dành cho Ngài. Vàvìthế, trong sự chinh phục
con người, tất cả sự ích kỷ, tham lam của con người vànhững gìcản trở nhiều nhất việc thờ phượng
Đức Chúa Trời của họ đều phải bị xử lývàtừ đó bị loại bỏ. Làm như vậy sẽ đạt được hiệu quả
trong việc chinh phục con người. Do đó, trong những giai đoạn đầu tiên của sự chinh phục con
người thìcần phải thanh lọc những tham vọng ngông cuồng vànhững điểm yếu chítử nhất của
con người, vàqua việc này, để tỏ lộ tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời, và thay đổi
sự hiểu biết của họ về đời sống con người, quan điểm của họ về Đức Chúa Trời, và ý nghĩa sự tồn
tại của họ. Bằng cách này, tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời được thanh sạch, có
nghĩa là, lòng người đã được chinh phục. Nhưng trong thái độ của Ngài đối với mọi tạo vật, Đức
Chúa Trời không chinh phục chỉ vìmục đích chinh phục; thay vào đó, Ngài chinh phục để thu
phục con người, vìsự vinh hiển của chính Ngài, và để phục hồi lại hình tượng giống con người
ban đầu, nguyên thủy. Nếu Ngài chinh phục chỉ vìmục đích chinh phục, thì ý nghĩa của công tác
chinh phục sẽ không còn. Điều đó có nghĩa là, nếu sau khi chinh phục con người, Đức Chúa Trời
phủi tay với con người, và không quan tâm gì đến sự sống chết của họ, thì đây không phải làsự
quản lý nhân loại, màsự chinh phục con người cũng không phải vìcứu rỗi họ. Chỉ có việc thu
phục con người sau khi họ được chinh phục vàviệc cuối cùng con người tới được một đích đến
tuyệt vời mới làtrọng tâm của toàn bộ công tác cứu rỗi, vàchỉ điều này mới cóthể đạt được mục
đích cứu rỗi con người. Nói cách khác, chỉ cóviệc con người tới được đích đến tuyệt đẹp và bước
vào sự nghỉ ngơi mới lànhững triển vọng màmọi tạo vật nên có, và là công tác nên được thực
hiện bởi Đấng Tạo Hóa.
Trích từ “Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời” trong Lời xuất hiện
trong xác thịt

Giai đoạn của thời kỳ sau rốt, khi đó con người sẽ được chinh phục, là giai đoạn cuối cùng
trong cuộc chiến với Sa-tan, và đó cũng là công tác hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi quyền hạn
của Sa-tan. Ý nghĩa nội tại của sự chinh phục con người làhiện thân của Sa-tan – con người đã bị
Sa-tan làm cho tha hóa – trở lại với Đấng Tạo Hóa sau sự chinh phục của Ngài, qua đó họ sẽ phản
bội Sa-tan vàhoàn toàn trở về với Đức Chúa Trời. Bằng cách này, con người sẽ được cứu rỗi hoàn
toàn. Vàvìvậy, công tác chinh phục làcông tác cuối cùng trong cuộc chiến chống lại Sa-tan, và
là giai đoạn cuối cùng trong sự quản lýcủa Đức Chúa Trời vìmục đích đánh bại Sa-tan. Nếu không
cócông tác này, thìviệc cứu rỗi con người một cách trọn vẹn cuối cùng sẽ không thể thực hiện
được, sự thất bại hoàn toàn của Sa-tan cũng bất khả thi, vànhân loại sẽ không bao giờ cóthể bước

vào một đích đến tuyệt vời, hoặc thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Hậu quả làcông tác cứu rỗi con
người không thể được kết thúc trước khi cuộc chiến với Sa-tan được kết thúc, bởi cốt lõi công tác
quản lýcủa Đức Chúa Trời làvìmục đích cứu rỗi nhân loại. Loài người nguyên thủy đầu tiên đã
ở trong tay Đức Chúa Trời, nhưng vì sự cám dỗ vàbại hoại của Sa-tan, mà con người bị Sa-tan
trói buộc và rơi vào tay của kẻ ác. Vìthế, Sa-tan đã trở thành đối tượng bị đánh bại trong công tác
quản lýcủa Đức Chúa Trời. Bởi vìSa-tan chiếm hữu con người, vàbởi vì con người làvốn liếng
mà Đức Chúa Trời sử dụng để thực hiện toàn bộ sự quản lý, nên nếu muốn cứu được con người,
thìphải giật họ ra khỏi tay của Sa-tan, nghĩa là, con người phải được giành lại sau khi đã bị Sa-tan
bắt giữ. Như thế, Sa-tan phải bị đánh bại thông qua những sự thay đổi trong tâm tính cũ của con
người, những thay đổi khôi phục lại ýthức lýtríban đầu của con người. Bằng cách này, con người,
những người đã bị bắt giữ, cóthể được giật lại từ tay của Sa-tan. Nếu con người được giải phóng
khỏi ảnh hưởng vàsự trói buộc của Sa-tan, thìSa-tan sẽ bị nhục nhã, cuối cùng con người sẽ được
giành lại, vàSa-tan sẽ bị đánh bại. Vàbởi vì con người đã được giải phóng khỏi ảnh hưởng đen
tối của Sa-tan, nên con người sẽ trở thành những chiến lợi phẩm trong toàn bộ cuộc chiến này, và
Sa-tan sẽ trở thành đối tượng bị trừng phạt một khi cuộc chiến này kết thúc, màsau đó toàn bộ
công tác cứu rỗi loài người sẽ được hoàn tất.
Trích từ “Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời” trong Lời xuất hiện
trong xác thịt

Công tác chinh phục được thực hiện trên mọi người các ngươi có ý nghĩa sâu sắc nhất: Một
mặt, mục đích của công tác này lànhằm hoàn thiện một nhóm người, nghĩa là, hoàn thiện họ, để
họ trở thành một nhóm người đắc thắng – là nhóm người đầu tiên được làm cho trọn vẹn, nghĩa là
những thành quả đầu tiên. Mặt khác, đó là để cho những loài thọ tạo được hưởng tình yêu của Đức
Chúa Trời, nhận lãnh sự cứu rỗi trọn vẹn vàlớn lao nhất của Đức Chúa Trời, để cho con người
được hưởng không chỉ sự thương xót và lòng nhân từ, màquan trọng hơn là hình phạt vàsự phán
xét. Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của Ngài
là tình yêu thương, không một chút ghét bỏ con người. Ngay cả hình phạt vàsự phán xét ngươi đã
thấy cũng là tình yêu thương, một tình yêu thương chân thật vàthực tế hơn; một tình yêu thương
dẫn dắt con người vào con đường đúng đắn của đời sống con người. Mặt khác nữa, đó là để làm
chứng trước Sa-tan. Vàcòn mặt khác nữa, đó là để đặt nền móng cho việc lan truyền công tác Phúc
Âm trong tương lai. Mọi công tác Ngài đã làm đều nhằm mục đích dẫn dắt con người vào con
đường đúng đắn của đời sống con người, hầu cho họ cóthể sống như những người bình thường,

bởi vì con người không biết cách sống, vàkhông cósự dẫn dắt này, ngươi sẽ chỉ sống cuộc đời
trống rỗng, cuộc sống của ngươi sẽ chẳng cógiátrị hay ý nghĩa gì, và ngươi sẽ hoàn toàn không
thể làm một người bình thường. Đây là ý nghĩa sâu sắc nhất của việc chinh phục con người.
Trích từ “Sự thật bên trong công tác chinh phục (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

3. Ý nghĩa trong công tác phán xét và hình phạt của Đức
Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Công tác của thời kỳ sau rốt làphân tách tất cả mọi người theo loại, vàkhép lại kế hoạch quản
lýcủa Đức Chúa Trời, vìthời gian đã gần kề vàngày của Đức Chúa Trời đã đến. Đức Chúa Trời
đưa tất cả những ai bước vào vương quốc của Ngài – tất cả những ai trung thành với Ngài đến tận
cùng – vào thời đại của chính Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trước khi thời đại của chính Đức Chúa
Trời đến, công tác của Đức Chúa Trời không phải làquan sát những việc làm của con người, hay
tìm hiểu về đời sống của con người, màlàphán xét sự bất tuân của con người, vì Đức Chúa Trời
sẽ làm cho tinh sạch tất cả những người đến trước ngôi Ngài. Tất cả những ai đã theo bước chân
của Đức Chúa Trời cho đến ngày nay đều lànhững người đến trước ngôi của Đức Chúa Trời, và
như vậy, mỗi một người chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong giai đoạn cuối cùng đều là
đối tượng để Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch. Nói cách khác, tất cả những ai chấp nhận công tác
của Đức Chúa Trời trong giai đoạn cuối cùng đều là đối tượng cho sự phán xét của Đức Chúa Trời.
Trích từ “Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong thời kỳ sau rốt, Đấng Christ dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi
bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời
này bao gồm nhiều lẽ thật khác nhau, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng
lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người
phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan vàtâm tính của Đức Chúa Trời
như thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người vàtâm tính bại hoại
của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan
đến việc con người làhiện thân của Sa-tan vàlàmột thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như
thế nào. Trong quátrình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản
làm rõbản tính của con người bằng một vài lời; Ngài phơi bày, xử lývàtỉa sửa qua thời gian dài.
Những phương pháp phơi bày, xử lývàtỉa sửa này không thể được thay thế bằng những lời thông
thường, màphải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ cónhững phương pháp
như thế này mới cóthể được gọi làsự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới
cóthể bị khuất phục vàhoàn toàn bị thuyết phục để quy phục Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có
được kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều màcông tác phán xét mang lại làsự hiểu biết của

con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời vàsự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công
tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ýmuốn của Đức Chúa Trời, về mục
đích công tác của Đức Chúa Trời, vàvề những lẽ mầu nhiệm màhọ không thể hiểu được. Nó cũng
cho phép con người nhận ra vàbiết được thực chất bại hoại vànguồn gốc sự bại hoại của mình,
cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét
mang lại, vìthực chất của công tác này thực ra làcông tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của
Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được
thực hiện bởi Đức Chúa Trời.
Trích từ “Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Mục đích chính yếu trong công tác hành phạt vàphán xét của Đức Chúa Trời làthanh tẩy
nhân loại vàsửa soạn họ cho sự nghỉ ngơi cuối cùng; không cósự thanh tẩy như thế, thìkhông ai
trong loài người cóthể được phân chia theo loại thành các loại khác nhau hoặc bước vào sự nghỉ
ngơi. Công tác này là con đường duy nhất của loài người để bước vào sự nghỉ ngơi. Chỉ cócông
tác thanh tẩy của Đức Chúa Trời mới tẩy sạch sự bất chính của con người, vàchỉ cócông tác hành
phạt vàphán xét của Ngài mới đem sự sáng đến cho các thành phần bất tuân của nhân loại, qua đó
tách những người cóthể được cứu khỏi những người không thể được cứu, vànhững người sẽ được
ở lại khỏi những người sẽ không được ở lại. Khi công tác này kết thúc, những ai được cho phép ở
lại đều sẽ được thanh tẩy và bước vào một trạng thái cao hơn của nhân loại, ở đó họ sẽ tận hưởng
một đời sống con người lần thứ hai trên đất tuyệt vời hơn; nói cách khác, họ sẽ bắt đầu ngày nghỉ
ngơi của con người, vàcùng tồn tại với Đức Chúa Trời. Sau khi những kẻ không được phép ở lại
đã bị hành phạt và phán xét, chân tướng của họ sẽ hoàn toàn bị phơi bày, mà sau đó tất cả họ sẽ bị
hủy diệt và, giống như Sa-tan, sẽ không bao giờ được phép tồn tại trên đất. Nhân loại của tương
lai sẽ không bao gồm bất kỳ ai trong loại người này. Những người như thế không phùhợp để bước
vào vùng đất của sự nghỉ ngơi cuối cùng, họ cũng không phù hợp để dự phần vào ngày nghỉ ngơi
mà Đức Chúa Trời vànhân loại sẽ cùng chia sẻ, bởi họ làmục tiêu của sự trừng phạt vàlànhững
kẻ xấu xa, bất chính.
Trích từ “Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong công tác cuối cùng kết thúc thời đại của Đức Chúa Trời, tâm tính của Ngài làmột tâm
tính hành phạt và phán xét, mà qua đó, Ngài vạch trần tất cả mọi điều bất chính, để công khai phán
xét tất cả mọi người, vàhoàn thiện những ai yêu mến Ngài với một tấm lòng chân thành. Chỉ một

tâm tính như vậy mới cóthể kết thúc thời đại. Thời kỳ sau rốt đã đến rồi. Mọi thứ trong tạo vật sẽ
được phân chia theo loại của chúng, và được chia thành các loại khác nhau dựa trên bản tính của
chúng. Đây là thời điểm Đức Chúa Trời tiết lộ kết cục của loài người và đích đến của họ. Nếu mọi
người không trải qua hình phạt vàphán xét, thìsẽ không có cách nào phơi bày sự bất tuân vàbất
chính của họ. Chỉ thông qua hình phạt vàphán xét, kết cục của muôn loài thọ tạo mới cóthể được
tiết lộ. Con người chỉ thể hiện bản chất thật của mình khi bị hành phạt vàphán xét. Ác sẽ được xếp
với ác, thiện với thiện, vàtoàn thể nhân loại sẽ được phân chia theo loại của họ. Thông qua hình
phạt vàphán xét, kết cục của muôn loài thọ tạo sẽ được tiết lộ, hầu cho kẻ ác cóthể bị trừng phạt
và người thiện cóthể được ban thưởng, vàtất cả mọi người đều trở nên khuất phục sự thống trị
của Đức Chúa Trời. Toàn bộ công tác này phải đạt được thông qua hình phạt vàphán xét công
chính. Bởi vìsự bại hoại của con người đã lên đến đỉnh điểm vàsự bất tuân của họ trở nên cực kỳ
nghiêm trọng, chỉ cótâm tính công chính của Đức Chúa Trời, tâm tính chủ yếu được kết hợp bởi
hình phạt và phán xét và được tỏ lộ trong thời kỳ sau rốt, mới cóthể chuyển hóa hoàn toàn vàlàm
cho con người trọn vẹn. Chỉ có tâm tính này mới có thể vạch trần cái ác và qua đó trừng phạt
nghiêm khắc tất cả những kẻ bất chính.
Trích từ “Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngày nay, Đức Chúa Trời phán xét các ngươi, trừng phạt các ngươi, và kết án các ngươi,
nhưng ngươi phải biết rằng mục đích của việc kết án ngươi là để ngươi biết được chính mình. Ngài
kết án, rủa sả, phán xét vàhành phạt để ngươi có thể biết được chính mình, để tâm tính của ngươi
cóthể thay đổi, và hơn thế nữa, để ngươi có thể biết được giátrị của mình, vàthấy rằng tất cả hành
động của Đức Chúa Trời đều công chính vàphùhợp với tâm tính của Ngài vànhững yêu cầu trong
công tác của Ngài, rằng Ngài làm việc phùhợp với kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Ngài, vàrằng
Ngài là Đức Chúa Trời công chính, Đấng yêu thương, cứu rỗi, phán xét, vàhành phạt con người.
Nếu ngươi chỉ biết rằng ngươi có địa vị thấp hèn, rằng ngươi bại hoại vàbất tuân, nhưng không
biết rằng Đức Chúa Trời mong muốn làm rõsự cứu rỗi của Ngài qua việc phán xét vàhành phạt
mà Ngài làm trong ngươi hôm nay, thì ngươi không cách nào có được kinh nghiệm, ngươi càng
không cókhả năng tiếp tục tiến tới. Đức Chúa Trời đã không đến để giết chóc hoặc hủy diệt, mà
để phán xét, rủa sả, hành phạt, vàcứu rỗi. Cho đến khi kế hoạch 6.000 năm quản lýcủa Ngài đi
đến hồi kết – trước khi Ngài mặc khải kết cục của từng hạng người – thìcông tác của Đức Chúa
Trời trên đất sẽ vìlợi ích của sự cứu rỗi; mục đích của nóchỉ làlàm cho những ai yêu mến Ngài
được trọn vẹn – một cách toàn diện – vàkhiến họ quy phục dưới sự thống trị của Ngài. Cho dù

Đức Chúa Trời cứu rỗi con người như thế nào, thìtất cả đều được thực hiện bằng cách khiến họ
thoát khỏi bản chất Sa-tan cũ kỹ của họ; nghĩa là, Ngài cứu họ bằng cách để họ tìm kiếm sự sống.
Nếu họ không làm thế, thìhọ sẽ không có cách nào để chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Việc cứu rỗi làcông tác của chính Đức Chúa Trời, vàviệc tìm kiếm sự sống là điều mà con người
phải đảm nhận để chấp nhận sự cứu rỗi. Trong mắt con người, sự cứu rỗi là tình yêu thương của
Đức Chúa Trời, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời không thể làhình phạt, phán xét, vàrủa sả;
sự cứu rỗi phải chứa đựng tình yêu thương, lòng thương xót, và hơn thế nữa, những lời an ủi, cũng
như là phước lành vô biên được Đức Chúa Trời ban cho. Mọi người tin rằng khi Đức Chúa Trời
cứu rỗi con người, Ngài làm vậy bằng cách cảm thúc họ với các phước lành và ân điển của Ngài,
để họ cóthể dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là, Ngài cảm hóa con người
tức làNgài cứu họ. Loại cứu rỗi này được thực hiện bằng cách đạt được thỏa thuận. Chỉ khi Đức
Chúa Trời ban cho họ gấp hàng trăm lần thì con người mới chịu quy phục trước danh của Đức
Chúa Trời vàcố gắng làm tốt vìNgài vàmang lại vinh hiển cho Ngài. Đây không phải là điều Đức
Chúa Trời dự định cho loài người. Đức Chúa Trời đã đến làm việc trên đất để cứu rỗi nhân loại
bại hoại; không cógìsai trong chuyện này cả. Nếu có, thìNgài chắc chắn đã không đích thân đến
để thực hiện công tác của Ngài. Trong quákhứ, phương tiện cứu rỗi của Ngài bao gồm việc thể
hiện tình yêu thương và lòng thương xót tột bậc, đến nỗi Ngài trao tất cả những gìthuộc về Ngài
cho Sa-tan để đổi lấy toàn nhân loại. Hiện tại không cógìgiống quákhứ: Sự cứu rỗi được ban cho
các ngươi hôm nay xảy ra vào thời điểm những ngày sau rốt, trong quátrình phân chia mỗi người
theo hạng; phương tiện của sự cứu rỗi các ngươi không phải là tình yêu thương hoặc lòng thương
xót, màlàhình phạt và phán xét, để con người cóthể được cứu một cách triệt để hơn. Như thế, tất
cả những gì các ngươi nhận được làhình phạt, phán xét, và đánh đập không thương tiếc, nhưng
hãy biết điều này: trong việc đánh đập nhẫn tâm này không cóchút trừng phạt nào cả. Bất kể lời
của Ta cókhắt khe đến mức nào, thìnhững gì giáng trên các ngươi chỉ làmột vài lời cóvẻ cực kỳ
nhẫn tâm đối với các ngươi, và cho dù Ta có thể tức giận đến mức nào, thìnhững gìtrút xuống
các ngươi vẫn lànhững lời giáo huấn, vàTa không cóýlàm hại các ngươi hoặc đưa các ngươi đến
cái chết. Chẳng phải đây đều làsự thật sao? Hãy biết rằng ngày nay, cho dù đó là sự phán xét công
chính hay sự tinh luyện vàhành phạt nhẫn tâm, thìmọi thứ đều vìsự cứu rỗi. Bất kể ngày nay mỗi
người được phân chia theo từng hạng hay các hạng người được bóc trần, thìmục đích trong tất cả
những lời vàcông tác của Đức Chúa Trời làcứu những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Sự
phán xét công chính được mang đến để làm cho tinh sạch con người, vàsự tinh luyện nhẫn tâm
được thực hiện để làm họ thanh sạch; cả những lời khắt khe lẫn việc sửa phạt đều được thực hiện

để làm cho tinh sạch vàvìmục đích cứu rỗi. Như thế, phương pháp cứu rỗi của ngày hôm nay
không giống của quákhứ. Hôm nay, các ngươi được đưa đến sự cứu rỗi qua sự phán xét công
chính, và đây là một công cụ tốt cho việc phân chia mỗi người các ngươi theo hạng. Hơn nữa, sự
trừng phạt nhẫn tâm đóng vai trò là sự cứu rỗi tối đa của các ngươi – và các ngươi có gì để nói khi
đối diện với sự trừng phạt và phán xét như thế? Chẳng phải các ngươi đã luôn tận hưởng sự cứu
rỗi từ đầu đến cuối sao? Các ngươi đã nhìn thấy Đức Chúa Trời nhập thể vànhận ra sự toàn năng
vàsự khôn ngoan của Ngài; thêm vào đó, ngươi đã kinh qua sự đánh đập vàsửa dạy liên tiếp. Tuy
nhiên, chẳng phải các ngươi cũng đã nhận được ân điển tối cao rồi sao? Chẳng phải phước lành
của các ngươi lớn hơn của bất kỳ người nào khác sao? Ân điển của các ngươi thậm chí còn dư dật
hơn cả sự vinh hiển vàsự giàu cómàSa-lô-môn đã được hưởng! Hãy nghĩ về điều đó: Nếu ý định
của Ta đến là để kết án vàtrừng phạt các ngươi hơn là cứu rỗi các ngươi, thì đời các ngươi đã có
thể nào kéo dài đến thế không? Những hữu thể tội lỗi của thịt vàhuyết các ngươi có thể sống sót
đến ngày hôm nay không? Nếu mục tiêu của Ta đơn thuần chỉ trừng phạt các ngươi, thì tại sao Ta
lại trở nên xác thịt vàdấn thân vào một công trình vĩ đại đến thế? Chẳng phải việc trừng phạt
những con người thế tục các ngươi có thể được thực hiện chỉ bằng cách phán một lời thôi sao? Ta
sẽ vẫn cần hủy diệt các ngươi sau khi chủ ýkết án các ngươi không? Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa
tin những lời của Ta sao? Ta cóthể cứu rỗi con người chỉ bởi tình yêu thương và sự thương xót
không? Hoặc Ta cóthể chỉ sử dụng việc đóng đinh trên thập tự để cứu rỗi con người không? Chẳng
lẽ tâm tính công chính của Ta không có lợi hơn cho việc khiến con người vâng phục hoàn toàn
sao? Chẳng phải điều đó có nhiều khả năng hơn trong việc cứu rỗi con người hoàn toàn sao?
Trích từ “Ngươi nên đặt các phước lành về địa vị sang một bên vàhiểu được ýmuốn của Đức Chúa Trời để mang sự cứu rỗi
đến cho con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Thực ra, công tác đang được thực hiện ngày nay là để khiến mọi người phản bội Sa-tan, tổ
tiên cũ của họ. Tất cả những sự phán xét bởi lời đều nhằm vạch trần tâm tính bại hoại của nhân
loại vàcho phép mọi người hiểu được bản chất của cuộc sống. Tất cả những sự phán xét lặp đi lặp
lại này đều xuyên thấu lòng người. Mỗi sự phán xét đều liên quan trực tiếp đến số phận của họ và
nhằm mục đích làm tổn thương lòng họ để họ cóthể buông bỏ tất cả những điều đó và nhờ đó bắt
đầu biết về cuộc sống, biết thế giới ô trọc này, biết sự khôn ngoan và toàn năng của Đức Chúa
Trời, và cũng biết nhân loại, loài bị bại hoại bởi Sa-tan. Con người càng nhận được nhiều hình
phạt vàphán xét kiểu này, lòng con người càng cóthể bị tổn thương và tâm linh của họ càng có
thể được thức tỉnh. Việc thức tỉnh tâm linh của những người cực kỳ bại hoại vàbị lừa dối sâu sắc

nhất này làmục tiêu của kiểu phán xét này. Con người không có tâm linh, nghĩa là, linh hồn của
họ đã chết từ lâu vàhọ không biết rằng có Thiên đàng, không biết rằng cómột Đức Chúa Trời, và
chắc chắn không biết rằng mình đang phải vật lộn trong vực thẳm của sự chết; làm sao họ cóthể
biết rằng mình đang sống trong địa ngục trần gian xấu xa này? Làm sao họ cóthể biết rằng xác
chết thối rữa này của mình, bởi sự bại hoại của Sa-tan, đã sa vào âm phủ của sự chết? Làm sao họ
cóthể biết rằng mọi thứ trên đất từ lâu đã bị hủy hoại bởi nhân loại đến mức không thể sửa chữa?
Vàlàm sao họ biết rằng Đấng Tạo Hóa đã đến trần gian ngày nay và đang tìm kiếm một nhóm
người bại hoại màNgài có thể cứu rỗi được? Thậm chísau khi con người trải qua mọi sự tinh
luyện vàphán xét cóthể, ýthức đờ đẫn của họ hầu như vẫn không lay động vàquả thật hầu như
không phản ứng. Nhân loại thật suy đồi làm sao! Vàmặc dùkiểu phán xét này giống như cơn mưa
đá thảm khốc từ trên trời rơi xuống, nhưng nólại cólợi nhất cho con người. Nếu không phán xét
mọi người như vậy, thìsẽ không cókết quả vàsẽ hoàn toàn không thể cứu rỗi con người ra khỏi
vực thẳm của đau khổ. Nếu không cócông tác này, sẽ rất khó để mọi người thoát ra khỏi âm phủ,
bởi vìlòng họ đã chết từ lâu vàlinh hồn của họ đã bị Sa-tan chà đạp từ lâu. Việc cứu rỗi các ngươi,
những người đã chìm xuống những vực thẳm sâu nhất của sự suy đồi, đòi hỏi phải triệu gọi các
ngươi một cách vất vả, phán xét các ngươi một cách vất vả; vàchỉ khi đó tấm lòng băng giá của
các ngươi mới cókhả năng được thức tỉnh.
Trích từ “Chỉ những người được hoàn thiện mới cóthể sống một cuộc đời có ý nghĩa” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hết thảy các ngươi đều sống trong vùng đất của tội lỗi vàsự phóng túng, và các ngươi hết
thảy đều phóng túng và đầy tội lỗi. Hôm nay, các ngươi không chỉ cóthể nhìn thấy Đức Chúa Trời,
màquan trọng hơn, các ngươi đã nhận lãnh hình phạt vàsự phán xét, đã nhận lãnh sự cứu rỗi thực
sự sâu nhiệm, nghĩa là, các ngươi đã nhận lãnh tình yêu vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời. Trong tất
cả những việc Ngài làm, Đức Chúa Trời thực sự yêu thương các ngươi; Ngài không có ác ý. Chính
bởi những tội lỗi của các ngươi mà Ngài phán xét các ngươi, hầu cho các ngươi sẽ soi xét bản thân
mình vànhận lãnh sự cứu rỗi lớn lao này. Tất cả những điều này đều được thực hiện nhằm mục
đích làm cho con người trọn vẹn. Từ đầu tới cuối, Đức Chúa Trời đã và đang làm hết sức để cứu
rỗi con người, vàkhông muốn hủy diệt hoàn toàn những con người Ngài đã tạo ra bằng chính đôi
tay mình. Hôm nay, Ngài đã đến giữa các ngươi để làm việc, vàsự cứu rỗi như thế chẳng phải còn
lớn lao hơn sao? Nếu Ngài ghét các ngươi, liệu Ngài có còn thực hiện công tác tầm cỡ như thế
nhằm đích thân hướng dẫn các ngươi không? Tại sao Ngài phải chịu khổ như vậy? Đức Chúa Trời
không ghét các ngươi hay có bất kỳ ác ýgìvới các ngươi. Các ngươi nên biết tình yêu của Đức

Chúa Trời làtình yêu chân thật nhất. Chính vì con người bất tuân màNgài phải cứu họ thông qua
sự phán xét; nếu không nhờ vậy, thìviệc cứu họ sẽ bất khả thi. Bởi vì các ngươi không biết cách
sống vàthậm chícòn không nhận thức được nên sống thế nào, vàbởi các ngươi sống trong vùng
đất phóng túng, tội lỗi này vàbản thân các ngươi là những ma quỷ phóng túng vàôuế, nên Ngài
không thể chịu được việc để các ngươi trở nên thậm chí sa đọa thêm nữa, Ngài không thể chịu nổi
cảnh các ngươi sống trong vùng đất ôuế này như bây giờ, bị Sa-tan chà đạp tùy ý, vàNgài không
thể chịu được việc để các ngươi rơi vào âm phủ. Ngài chỉ muốn thu nhận nhóm người này vàcứu
rỗi triệt để các ngươi. Đây là mục đích chính của việc thực hiện công tác chinh phục các ngươi –
chỉ để cứu rỗi. Nếu ngươi không thể thấy được mọi việc đã làm với ngươi đều là tình yêu thương
vàsự cứu rỗi, nếu ngươi nghĩ rằng đó chỉ làmột phương pháp, một cách giày vò con người, vàlà
thứ gì đó không đáng tin cậy, thì ngươi cũng có thể quay trở lại thế giới của ngươi để chịu đau đớn
vàkhổ cực. Nếu ngươi sẵn lòng ở trong dòng chảy này, và hưởng sự phán xét cùng sự cứu rỗi lớn
lao này, hưởng toàn bộ những phước lành này, những phước lành không thể tìm thấy ở bất cứ nơi
nào trong nhân thế, và hưởng tình yêu này, vậy thìhãy ngoan ngoãn: Ở lại trong dòng chảy này và
chấp nhận công tác chinh phục để ngươi có thể được làm cho hoàn thiện. Hôm nay, ngươi có thể
chịu một chút đau đớn vàtinh luyện bởi sự phán xét của Đức Chúa Trời, nhưng có giá trị vàý
nghĩa trong việc chịu đựng nỗi đau này. Mặc dù mọi người được tinh luyện và phơi bày không
thương xót bởi hình phạt vàsự phán xét của Đức Chúa Trời – mục đích là để trừng phạt họ vìtội
lỗi của họ, để trừng phạt xác thịt của họ – không cóviệc nào trong công tác này cóchủ ýkết án
diệt vong xác thịt của họ. Mọi sự vạch trần gay gắt bằng lời đều nhằm mục đích dẫn dắt ngươi vào
con đường đúng đắn. Các ngươi đã đích thân trải nghiệm quánhiều công tác này, vàrõràng nó
chưa dẫn các ngươi vào một con đường xấu xa. Tất cả là để khiến ngươi sống thể hiện ra nhân tính
bình thường, vàtất cả đều cóthể đạt được bởi nhân tính bình thường của ngươi. Mọi bước trong
công tác của Đức Chúa Trời đều dựa trên nhu cầu của ngươi, tùy theo yếu điểm của ngươi, tùy
theo vóc giạc thật sự của ngươi, và không có trọng trách nào không thể gánh vác được màlại đặt
lên vai các ngươi. Điều này chưa rõ với ngươi hôm nay, và ngươi cảm thấy như thể Ta quánghiêm
khắc với ngươi, và quả thật, ngươi luôn tin rằng lýdo Ta hành phạt, phán xét vàquở trách ngươi
hằng ngày làbởi Ta ghét ngươi. Nhưng mặc dùnhững gì ngươi chịu đựng làhình phạt vàsự phán
xét, đây thực ra lại là tình yêu thương dành cho ngươi, và là sự bảo vệ lớn nhất.
Trích từ “Sự thật bên trong công tác chinh phục (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt ở nơi lạc hậu vàôuế nhất trong tất cả mọi nơi, và chỉ theo
cách này màChúa mới cóthể biểu lộ rõràng toàn bộ tâm tính thánh khiết vàcông chính của Ngài.
Vàtâm tính công chính của Ngài được biểu lộ thông qua những gì? Nó được biểu lộ khi Ngài phán
xét tội lỗi của con người, khi Ngài phán xét Sa-tan, khi Ngài ghêtởm tội lỗi, vàkhi Ngài khinh
miệt những kẻ thùchống đối vàphản nghịch lại Ngài. Những lời Ta phán ngày nay là để phán xét
tội lỗi của con người, để phán xét sự bất chính của con người, để nguyền rủa sự bất tuân của con
người. Sự lươn lẹo vàdối trácủa con người, lời nói và hành động của con người – tất cả những
điều không phùhợp với ýmuốn của Đức Chúa Trời sẽ phải chịu phán xét, vàsự bất tuân của con
người sẽ phải bị lên án làtội lỗi. Lời Ngài xoay quanh các nguyên tắc phán xét; Ngài sử dụng việc
phán xét sự bất chính của con người, việc nguyền rủa sự phản nghịch của con người vàviệc vạch
trần bộ mặt xấu xa của con người để biểu lộ tâm tính công chính của mình. Sự thánh khiết đại diện
cho tâm tính công chính của Ngài, vàthực ra, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thực sự làtâm
tính công chính của Ngài. Tâm tính bại hoại của các ngươi là bối cảnh trong những lời của ngày
hôm nay – Ta sử dụng chúng để phán dạy, phán xét và để thực hiện công tác chinh phục. Chỉ điều
này mới làcông tác thực sự, vàchỉ điều này mới hoàn toàn làm cho sự thánh khiết của Đức Chúa
Trời tỏa sáng. Nếu không có dấu vết của một tâm tính bại hoại trong ngươi, thì Đức Đức Chúa
Trời Trời sẽ không phán xét ngươi, và Ngài cũng sẽ không cho ngươi thấy tâm tính công chính
của Ngài. Vì ngươi có tâm tính bại hoại, nên Đức Chúa Trời sẽ không tha cho ngươi, và chính nhờ
điều này màsự thánh khiết của Ngài được tỏ lộ. Nếu Đức Chúa Trời thấy sự ôuế vàphản nghịch
của con người quánhiều nhưng Ngài không phán dạy hay phán xét ngươi, cũng không hành phạt
ngươi vì sự bất chính của ngươi, thì điều này sẽ chứng tỏ rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời,
vìNgài hẳn sẽ không căm ghét tội lỗi; Ngài hẳn sẽ ôuế y như con người. Ngày nay, chính vìsự ô
uế của ngươi mà Ta phán xét ngươi, và chính vìsự bại hoại vàphản nghịch của ngươi mà Ta hành
phạt ngươi. Ta không phô trương quyền năng của Ta với các ngươi hoặc cố tình áp bức các ngươi;
Ta làm những điều này vì các ngươi, những người được sinh ra trong vùng đất ôuế này, đã bị nhơ
nhuốc nghiêm trọng bởi sự ôuế. Các ngươi đã hoàn toàn đánh mất lòng nhân cách vànhân tính
của mình và các ngươi đã trở nên giống như những con lợn được sinh ra ở những ngóc ngách ôuế
nhất trên thế gian, cho nên, chính vì điều này mà các ngươi bị phán xét vàTa trút cơn thạnh nộ
của Ta lên các ngươi. Chính xác là vì sự phán xét này mà các ngươi đã có thể thấy rằng Đức Chúa
Trời là Đức Chúa Trời công chính, vàrằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thánh khiết; chính
xác làbởi sự thánh khiết của Ngài vàsự công chính của Ngài mà Ngài phán xét các ngươi và trút
cơn thịnh nộ của Ngài lên các ngươi. Bởi vìNgài cóthể biểu lộ tâm tính công chính của Ngài khi

Ngài nhìn thấy sự phản nghịch của con người, vàbởi vìNgài có thể biểu lộ sự thánh khiết của
Ngài khi Ngài nhìn thấy sự ôuế của con người, nên điều này đủ để cho thấy rằng Ngài làchính
Đức Chúa Trời, Đấng thánh khiết và nguyên sơ, nhưng vẫn sống trong vùng đất ôuế.
Trích từ “Làm thế nào để bước thứ hai trong công tác chinh phục đạt được kết quả” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời thực hiện công tác phán xét vàhành phạt hầu cho con người cóthể đạt được
kiến thức về Ngài, vàvìlời chứng của Ngài. Thiếu sự phán xét của Ngài về tâm tính bại hoại của
con người, con người không thể nào biết được tâm tính công chính của Ngài, điều không được
phép xúc phạm, và con người cũng sẽ không thể nào biến kiến thức cũ của họ về Đức Chúa Trời
thành một kiến thức mới. Vìlời chứng của Ngài, vàvìsự quản lýcủa Ngài, nên Ngài công khai
toàn bộ về Ngài, do đó cho phép con người, thông qua sự xuất hiện công khai của Ngài, đạt được
kiến thức về Đức Chúa Trời, được chuyển hóa trong tâm tính mình, vàlàm chứng vang dội cho
Đức Chúa Trời. Sự chuyển hóa tâm tính con người đạt được thông qua nhiều loại công tác khác
nhau của Đức Chúa Trời; nếu thiếu những thay đổi như vậy trong tâm tính mình, thì con người sẽ
không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời vàhợp lòng Đức Chúa Trời được. Sự chuyển hóa trong
tâm tính của con người biểu thị rằng con người đã tự giải thoát khỏi sự trói buộc của Sa-tan và
khỏi ảnh hưởng của sự tối tăm, và đã thực sự trở thành một kiểu mẫu vàhình mẫu cho công tác
của Đức Chúa Trời, một chứng nhân của Đức Chúa Trời, và là người hợp lòng Đức Chúa Trời.
Ngày nay, Đức Chúa Trời nhập thể đã đến để thực hiện công tác của Ngài trên đất, và Ngài đòi
hỏi con người phải đạt được kiến thức về Ngài, vâng phục Ngài, làm chứng cho Ngài, để biết công
tác thực tế và bình thường của Ngài, để vâng phục mọi lời phán vàcông tác của Ngài, những điều
không phùhợp với các quan niệm của con người, và để làm chứng về mọi công tác Ngài thực hiện
để cứu rỗi con người, cũng như mọi việc làm mà Ngài hoàn thành để chinh phục con người. Những
người làm chứng cho Đức Chúa Trời phải cókiến thức về Đức Chúa Trời; chỉ cóloại lời chứng
này mới chính xác vàthực tế, vàchỉ cóloại lời chứng này mới cóthể khiến Sa-tan hổ thẹn. Đức
Chúa Trời dùng những người đã biết đến Ngài thông qua việc chịu sự phán xét vàhành phạt, xử
lývàtỉa sửa của Ngài, để làm chứng cho Ngài. Ngài dùng những kẻ đã bị Sa-tan làm bại hoại để
làm chứng cho Ngài, vàvìthế, Ngài cũng dùng những người có tâm tính đã thay đổi, và do đó là
những người đã có được các phước lành của Ngài, để làm chứng cho Ngài. Ngài không cần con
người ca ngợi Ngài bằng môi miệng, Ngài cũng không cần sự ngợi khen vàlời chứng của những
kẻ cùng một giuộc với Sa-tan, những kẻ chưa được Ngài cứu rỗi.
Trích từ “Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới cóthể làm chứng cho Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

4. Ý nghĩa trong công tác thử luyện vàtinh luyện của Đức
Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Những thử luyện nhắm vào tình trạng bên trong nào của con người? Chúng nhắm vào tâm
tính dấy loạn trong những người không cókhả năng làm Đức Chúa Trời hài lòng. Cónhiều điều ô
uế bên trong con người, vànhiều điều đạo đức giả, vàvìthế Đức Chúa Trời khiến con người phải
trải qua những thử luyện để làm họ tinh sạch…
Nếu ngươi không biết tâm tính của Đức Chúa Trời, thìchắc chắn ngươi sẽ thất bại trong các
thử luyện, bởi vì ngươi không biết Đức Chúa Trời làm cho mọi người hoàn thiện như thế nào, bằng
phương thức nào, vàkhi những thử luyện của Đức Chúa Trời xảy đến với ngươi và chúng không
phùhợp với những quan niệm của ngươi, ngươi sẽ không thể đứng vững. Tình yêu đích thực của
Đức Chúa Trời làtoàn bộ tâm tính của Ngài, vàkhi toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời được tỏ
rõ cho con người, điều này mang lại điều gìcho xác thịt của ngươi? Khi tâm tính công chính của
Đức Chúa Trời được tỏ rõ cho con người, xác thịt của họ chắc chắn sẽ phải chịu nhiều đau đớn.
Nếu ngươi không chịu nỗi đau này, thì ngươi không thể được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện,
hay ngươi cũng không thể dành trọn tình yêu đích thực cho Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời
làm cho ngươi hoàn thiện, chắc chắn Ngài sẽ thể hiện toàn bộ tâm tính của Ngài đối với ngươi. Từ
thuở sáng thế cho đến nay, Đức Chúa Trời chưa bao giờ thể hiện toàn bộ tâm tính của mình đối
với con người nhưng trong những ngày sau rốt, Ngài tiết lộ điều đó với nhóm người mà Ngài đã
tiền định vàlựa chọn, vàbằng cách làm cho mọi người hoàn thiện, Ngài đã tỏ trần những tâm tính
của mình, thông qua đó, Ngài làm cho một nhóm người trọn vẹn. Đó là tình yêu đích thực của Đức
Chúa Trời dành cho con người. Trải nghiệm tình yêu đích thực của Đức Chúa Trời đòi hỏi con
người phải chịu đựng nỗi đau cùng cực vàphải trả giá đắt. Chỉ sau điều này thìhọ mới được Đức
Chúa Trời thu phục vàcóthể trao lại tình yêu đích thực của mình cho Đức Chúa Trời, vàchỉ khi
đó, Đức Chúa Trời mới được thỏa lòng. Nếu con người muốn được Đức Chúa Trời làm cho hoàn
thiện, vànếu họ muốn thực hiện ýmuốn của Ngài, và hoàn toàn trao tình yêu đích thực của mình
cho Đức Chúa Trời, thìhọ phải trải qua nhiều đau khổ vànhiều dằn vặt từ những hoàn cảnh của
họ, để chịu đựng nỗi đau đớn còn hơn cả cái chết. Cuối cùng, họ sẽ buộc phải trao lại tấm lòng
thật của mình cho Đức Chúa Trời. Một người cóthực sự yêu Đức Chúa Trời hay không được tỏ
lộ trong sự gian khóvàtinh luyện. Đức Chúa Trời làm tinh sạch tình yêu của con người, và điều
này cũng chỉ đạt được giữa sự gian khóvàtinh luyện.

Trích từ “Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đối mặt với tình trạng của con người và thái độ của con người đối với Đức Chúa Trời, Đức
Chúa Trời đã thực hiện một công tác mới, cho phép con người sở hữu cả sự hiểu biết về Ngài và
sự vâng phục Ngài, cũng như cả tình yêu thương và lời chứng. Vìvậy, con người phải trải qua sự
tinh luyện của Đức Chúa Trời đối với mình cũng như sự phán xét của Ngài, sự xử lývàviệc tỉa
sửa của Ngài với mình, không cónhững việc đó con người sẽ không bao giờ biết đến Đức Chúa
Trời, không bao giờ cóthể thực sự yêu mến vàlàm chứng cho Ngài. Việc tinh luyện của Đức Chúa
Trời đối với con người không chỉ đơn thuần là vì tác động một mặt, mà là vì tác động nhiều mặt.
Chỉ bằng cách này mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác tinh luyện trong những người sẵn sàng
tìm kiếm lẽ thật hầu cho lòng quyết tâm vàtình yêu của họ được Đức Chúa Trời làm cho hoàn
thiện. Đối với những ai sẵn sàng tìm kiếm lẽ thật vànhững ai khao khát Đức Chúa Trời thìkhông
gì có ý nghĩa hơn, hoặc làgiúp ích lớn lao hơn sự tinh luyện như thế này. Con người không dễ
dàng nhận biết hay hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời cuối cùng vẫn là Đức
Chúa Trời. Cuối cùng, Đức Chúa Trời không thể có cùng tâm tính với con người vàvìthế con
người không dễ dàng nhận biết được tâm tính của Ngài. Lẽ thật vốn không thuộc sở hữu của con
người vànhững ai đã bị Sa-tan làm bại hoại không dễ dàng hiểu được lẽ thật; con người không có
lẽ thật vàquyết tâm thực hành lẽ thật, vànếu họ không chịu đựng đau khổ và không được tinh
luyện hay phán xét, thìlòng quyết tâm của họ không bao giờ được trở nên hoàn thiện. Đối với tất
cả mọi người, sự tinh luyện rất là đau đớn vàrất khóchấp nhận – tuy nhiên, chính trong quátrình
tinh luyện mà Đức Chúa Trời khiến con người hiểu rõ hơn về tâm tính công chính của Ngài, Ngài
công khai các yêu cầu của Ngài đối với con người, ban cho nhiều sự khai sáng hơn cùng nhiều sự
tỉa sửa vàxử lýthực tế; qua việc so sánh giữa thực tế vàlẽ thật, Ngài ban cho con người sự hiểu
biết lớn lao hơn về chính bản thân vàlẽ thật, và ban cho con người sự thông hiểu lớn lao hơn về ý
muốn của Đức Chúa Trời, từ đó cho phép con người cómột tình yêu thật hơn và thuần khiết hơn
đối với Đức Chúa Trời. Đây là những mục đích của Đức Chúa Trời trong việc thực hiện sự tinh
luyện. Tất cả những công tác Đức Chúa Trời làm trong con người đều có mục đích và ý nghĩa
riêng; Đức Chúa Trời không làm công việc vô nghĩa, và Ngài cũng không làm công việc nào không
mang lại lợi ích cho con người. Sự tinh luyện không có nghĩa là loại bỏ con người ra khuất mắt
Ngài, và cũng không có nghĩa là hủy diệt họ nơi địa ngục. Thay vào đó, nó có nghĩa là làm thay
đổi tâm tính của con người trong quátrình tinh luyện, thay đổi những ý định, quan điểm cũ của
con người, thay đổi tình yêu con người dành cho Đức Chúa Trời và thay đổi toàn bộ cuộc đời con

người. Tinh luyện làsự thử luyện thật sự của con người, làmột hình thức rèn tập thực sự vàchỉ
trong quátrình tinh luyện thìtình yêu của con người mới cóthể làm đúng chức năng vốn cócủa
nó.
Trích từ “Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới cóthể sở hữu tình yêu thật sự” trong Lời xuất hiện trong xác
thịt

Sự tinh luyện của Đức Chúa Trời càng mạnh mẽ, thìtấm lòng của con người càng cóthể yêu
mến Đức Chúa Trời hơn. Sự đau khổ trong lòng họ là điều cólợi cho đời sống họ, họ càng cóthể
bình an hơn trước Đức Chúa Trời, mối quan hệ giữa họ với Đức Chúa Trời càng gần gũi hơn, và
họ càng cóthể thấy rõ tình yêu thương cao cả của Đức Chúa Trời vàsự cứu rỗi vĩ đại của Ngài.
Phi-e-rơ đã nếm trải sự tinh luyện hàng trăm lần và Gióp đã trải qua nhiều sự thử luyện. Nếu các
ngươi muốn được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, các ngươi cũng phải trải qua sự tinh
luyện hàng trăm lần; chỉ khi các ngươi trải qua quátrình này vàdựa vào bước này thì các ngươi
mới cóthể thỏa mãn ýmuốn của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Sự
tinh luyện là phương tiện tốt nhất mà Đức Chúa Trời dùng để làm con người trở nên hoàn thiện;
chỉ cósự tinh luyện vànhững sự thử luyện cay đắng mới đem lại lòng yêu mến thực sự đối với
Đức Chúa Trời trong lòng con người. Không cógian khổ, con người thiếu mất lòng yêu mến thật
sự đối với Đức Chúa Trời; nếu họ không được thử thách ở bên trong, vànếu họ không thật sự chịu
sự tinh luyện thìlòng họ sẽ luôn trôi dạt bên ngoài. Sau khi được tinh luyện đến một mức độ nào
đó, ngươi sẽ thấy được những điểm yếu và khó khăn của chính mình, ngươi sẽ thấy mình đang
thiếu sót bao nhiêu và ngươi không thể vượt qua nhiều nan đề mà ngươi gặp phải và ngươi sẽ thấy
được sự bất tuân của ngươi lớn cỡ nào. Chỉ trong những sự thử luyện, con người mới cóthể thực
sự nhận biết tình trạng thật của mình; những sự thử luyện làm cho con người có thể được hoàn
thiện tốt hơn.
Trong suốt cuộc đời mình, Phi-e-rơ đã trải qua sự tinh luyện hàng trăm lần và đã trải qua
nhiều thử thách đau đớn. Sự tinh luyện này đã trở thành nền tảng của tình yêu thương cao cả mà
người dành cho Đức Chúa Trời, cũng như kinh nghiệm quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc đời
người. Việc người cóthể có được tình yêu thương cao cả đối với Đức Chúa Trời, trong một phương
diện nào đó, là vì lòng kiên quyết yêu mến Đức Chúa Trời của người; tuy nhiên, quan trọng hơn,
đó là vì sự tinh luyện và đau khổ mà người đã trải qua. Sự đau khổ này đã trở thành kim chỉ nam
cho người trên con đường yêu mến Đức Chúa Trời, vàmột điều đáng nhớ nhất của người. Nếu
con người không trải qua sự đau đớn của sự tinh luyện khi yêu mến Đức Chúa Trời, thìtình yêu

thương của họ đầy dẫy những sự bất khiết vàýthích riêng của họ; tình yêu như vậy đầy dẫy những
ý tưởng của Sa-tan, vàvề cơ bản không thể thỏa mãn ýmuốn của Đức Chúa Trời. Cóquyết tâm
yêu mến Đức Chúa Trời thìkhông giống như thật sự yêu mến Đức Chúa Trời. Dùrằng tất cả những
gìhọ suy nghĩ trong lòng là để yêu mến vàlàm thỏa lòng Đức Chúa Trời, vàdùrằng những suy
nghĩ của họ dường như hoàn toàn dành cho Đức Chúa Trời và không có chút gì tư tưởng con người,
nhưng khi những suy nghĩ của họ được đưa ra trước Đức Chúa Trời, thìNgài lại không khen ngợi
hay ban phước cho những suy nghĩ đó. Ngay cả khi con người hiểu đầy đủ tất cả các lẽ thật – khi
họ đã biết tất cả chúng – không thể nói đây là một dấu hiệu của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời,
không thể nói lànhững người này thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Mặc dùhiểu nhiều lẽ thật mà
chưa trải qua sự tinh luyện, con người không thể thực hành những lẽ thật này; chỉ trong quátrình
tinh luyện con người mới cóthể hiểu được ý nghĩa thật của những lẽ thật này, chỉ khi đó con người
mới cóthể thực sự hiểu được ý nghĩa bên trong của chúng. Vào thời điểm đó, khi họ thử lại lần
nữa, họ cóthể thực hành lẽ thật một cách đúng đắn vàphùhợp với ýmuốn của Đức Chúa Trời;
khi đó, ý tưởng mang tính con người của họ giảm đi, sự bại hoại của con người giảm đi, và cảm
xúc mang tính con người bị suy giảm; chỉ tại thời điểm đó việc thực hành của họ mới làbiểu hiện
thật sự của tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời.
Trích từ “Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới cóthể sở hữu tình yêu thật sự” trong Lời xuất hiện trong xác
thịt

Khi Đức Chúa Trời hoạt động để tinh luyện con người, thì con người chịu khổ. Sự tinh luyện
dành cho một người càng nhiều, thìtình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ càng lớn, vàsức
mạnh của Đức Chúa Trời sẽ càng được bộc lộ nơi họ. Trái lại, sự tinh luyện một người nhận được
càng ít, thìtình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ trở nên ngày càng ít, vàsức mạnh của Đức
Chúa Trời sẽ càng ít được bộc lộ nơi họ. Sự tinh luyện vànỗi đau của một người càng lớn vàsự
dằn vặt họ trải qua càng nhiều, thì tình yêu Đức Chúa Trời của họ sẽ trở nên càng sâu đậm, đức
tin của họ vào Đức Chúa Trời sẽ trở nên càng chân thật, vàkiến thức về Đức Chúa Trời của họ sẽ
càng sâu sắc. Trong những trải nghiệm của mình, ngươi sẽ thấy những người chịu khổ rất nhiều
khi họ được tinh luyện, những người được xử lývàsửa dạy nhiều, và ngươi sẽ thấy chính những
người đó lại cómột tình yêu sâu sắc dành cho Đức Chúa Trời cùng một kiến thức sâu sắc vàthấu
suốt hơn về Đức Chúa Trời. Những người chưa trải nghiệm việc bị xử lýchỉ cómột kiến thức hời
hợt, vàhọ chỉ cóthể nói rằng: “Đức Chúa Trời thật tốt lành, Ngài ban ân điển cho mọi người hầu
cho họ cóthể tận hưởng Ngài”. Nếu người ta đã trải nghiệm việc bị xử lývàsửa dạy, thìhọ cóthể

nói ra kiến thức đúng đắn về Đức Chúa Trời. Vìvậy, công tác của Đức Chúa Trời trong con người
càng kỳ diệu bao nhiêu, thìnócàng cógiátrị và ý nghĩa bấy nhiêu. Công tác của Đức Chúa Trời
càng không thể hiểu thấu đối với ngươi bao nhiêu và càng không tương hợp với các quan niệm
của ngươi bao nhiêu, thì nó càng có thể chinh phục ngươi, thu phục ngươi, và làm cho ngươi hoàn
thiện bấy nhiêu. Ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời thật lớn lao! Nếu Đức Chúa Trời không tinh
luyện con người theo cách này, nếu Ngài không làm việc theo phương pháp này, thì công tác của
Ngài sẽ không hiệu quả và không có ý nghĩa. Người ta đã nói trước đây rằng Đức Chúa Trời sẽ
lựa chọn vàthu phục nhóm người này, vàlàm cho họ hoàn thiện trong thời kỳ sau rốt; trong việc
này cómột ý nghĩa phi thường. Công tác màNgài thực hiện bên trong các ngươi càng lớn lao bao
nhiêu, thìtình yêu của các ngươi dành cho Đức Chúa Trời càng sâu sắc vàthuần khiết bấy nhiêu.
Công tác của Đức Chúa Trời càng vĩ đại bao nhiêu, thì con người càng cóthể nắm bắt được điều
gì đó trong sự khôn ngoan của Ngài vàhiểu biết của con người về Ngài càng sâu sắc bấy nhiêu.
Trích từ “Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời cóthể hoàn thiện con người ở cả những phương diện tích cực lẫn tiêu cực.
Điều này tùy thuộc vào việc ngươi có thể trải nghiệm hay không, và ngươi có theo đuổi việc được
Đức Chúa Trời hoàn thiện hay không. Nếu ngươi thật sự cố gắng để được Đức Chúa Trời hoàn
thiện, vậy thì điều tiêu cực không thể khiến ngươi chịu tổn thất, màcóthể mang đến cho ngươi
những thứ thực hơn, và có thể làm cho ngươi có nhiều khả năng hơn để biết về những gì đang
thiếu bên trong mình, cónhiều khả năng hơn để nắm bắt tình trạng thật của mình, vàthấy rằng con
người chẳng có gì, vàchẳng làgì; nếu ngươi không trải nghiệm những sự thử luyện, thì ngươi
không biết, vàsẽ luôn cảm thấy rằng mình hơn người vàtốt hơn bất kỳ ai khác. Thông qua toàn
bộ điều này, ngươi sẽ thấy rằng tất cả những gì đã đến trước kia đều được thực hiện bởi Đức Chúa
Trời và được bảo vệ bởi Đức Chúa Trời. Sự bước vào những sự thử luyện khiến ngươi không có
tình yêu hay đức tin, ngươi thiếu sự cầu nguyện vàkhông thể hát thánh ca, vàtự lúc nào không
hay, giữa việc này, ngươi bắt đầu nhận biết chính mình. Đức Chúa Trời cónhiều phương tiện để
hoàn thiện con người. Ngài dùng mọi dạng môi trường để xử lýtâm tính bại hoại của con người,
vàdùng nhiều điều khác nhau để phơi bày con người; ở một phương diện, Ngài xử lý con người,
ở một phương diện khác, Ngài phơi bày con người, vàở một phương diện khác nữa, Ngài tỏ lộ
con người, tìm ra vàtiết lộ “những bíẩn” tận sâu thẳm lòng người, và cho con người thấy bản tính
của họ bằng cách phơi bày nhiều tình trạng của họ. Đức Chúa Trời hoàn thiện con người thông

qua nhiều phương pháp – thông qua sự mặc khải, thông qua việc xử lý con người, thông qua sự
tinh luyện vàhình phạt con người – hầu cho con người cóthể biết rằng Đức Chúa Trời làthực tế.
Trích từ “Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới cóthể được hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc
lành cho tương lai; đây là mục tiêu trong đức tin của họ. Hết thảy mọi người đều có ý định vàhy
vọng này, nhưng sự bại hoại trong bản tính của họ phải được giải quyết thông qua những thử luyện.
Trong bất kỳ phương diện nào mà các ngươi chưa được làm cho tinh sạch, thì đây là những phương
diện mà các ngươi phải được tinh luyện – đây là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời
tạo ra một môi trường cho ngươi, buộc ngươi được tinh luyện ở đó hầu cho ngươi có thể biết sự
bại hoại của chính mình. Sau hết, ngươi đạt tới điểm mà ngươi thà chết vàtừ bỏ những ý đồ và
khao khát của mình, quy phục quyền tối thượng vàsự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Vìlẽ ấy, nếu
con người không có vài năm tinh luyện, nếu họ không chịu đựng một mức độ đau khổ nhất định,
họ sẽ không thể giải thoát bản thân khỏi cảnh nô lệ cho sự bại hoại của xác thịt trong tâm tư và
tình cảm của họ. Trong bất kỳ phương diện nào mà ngươi vẫn chịu cảnh nôlệ cho Sa-tan, vàtrong
bất kỳ phương diện nào mà ngươi vẫn còn những khao khát và đòi hỏi của riêng mình, thì đây là
những phương diện mà ngươi phải chịu khổ. Chỉ thông qua sự đau khổ thìmới cóthể học được
bài học, nghĩa là có thể có được lẽ thật, vàhiểu ýmuốn của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, nhiều lẽ
thật được hiểu bằng cách trải nghiệm những thử luyện đau đớn. Không ai cóthể hiểu thấu ýmuốn
của Đức Chúa Trời, nhận ra sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, hay cảm kích tâm
tính công chính của Đức Chúa Trời khi ở trong một môi trường thoải mái vàdễ dàng, hoặc khi
hoàn cảnh thuận lợi. Điều đó làkhông thể!
Trích từ “Làm sao để thỏa lòng Đức Chúa Trời giữa những sự thử luyện” trong Những ghi chép về những cuộc tròchuyện
của Đấng Christ

5. Quývị phải tin vào Đức Chúa Trời như thế nào để được
cứu rỗi vàtrở nên hoàn thiện?
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Nói tóm tắt, đi theo con đường của Phi-e-rơ trong đức tin của con người có nghĩa là đi con
đường theo đuổi lẽ thật, cũng là con đường của việc thật sự dần biết bản thân mình và thay đổi tâm
tính của mình. Chỉ bằng cách đi theo con đường của Phi-e-rơ, con người mới bước lên con đường
được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Con người phải rõràng về cách đi theo con đường của Phie-rơ một cách chính xác, cũng như cách đưa nó vào thực hành. Trước tiên, con người phải gạt bỏ
những ý định của chính mình, những sự theo đuổi không đúng đắn, vàthậm chí gia đình cũng như
mọi sự của xác thịt bản thân. Con người phải dâng hiến hết lòng; nghĩa là, con người phải hoàn
toàn dâng hiến bản thân mình cho lời Đức Chúa Trời, tập trung ăn uống lời Đức Chúa Trời, tập
trung tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm những ý định của Đức Chúa Trời trong lời Ngài, vàcố gắng nắm
bắt ýmuốn của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Đây là phương pháp thực hành cơ bản vàtrọng yếu
nhất. Đây là điều Phi-e-rơ đã làm sau khi gặp Jêsus, vàchỉ cóthực hành theo cách này thì người
ta mới cóthể đạt được những kết quả tốt nhất. Dâng hiến hết lòng cho lời Đức Chúa Trời chủ yếu
liên quan đến việc tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm những ý định của Đức Chúa Trời trong lời Ngài, tập
trung vào việc nắm bắt ýmuốn của Đức Chúa Trời, hiểu và có được nhiều lẽ thật hơn từ lời Đức
Chúa Trời. Khi đọc những lời của Ngài, Phi-e-rơ đã không tập trung vào việc hiểu các học thuyết,
ông càng không tập trung vào việc có được kiến thức thần học; thay vào đó, ông tập trung vào việc
thấu hiểu lẽ thật vànắm bắt ýmuốn của Đức Chúa Trời, cũng như đạt được sự hiểu biết về tâm
tính vàsự đáng mến của Ngài. Phi-e-rơ cũng đã cố gắng hiểu nhiều trạng thái bại hoại khác nhau
của con người từ lời Đức Chúa Trời, cũng như bản tính bại hoại vàsự thiếu sót thật sự của con
người, từ đó đáp ứng mọi phương diện yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người để thỏa lòng
Ngài. Phi-e-rơ đã có rất nhiều sự thực hành đúng tuân theo lời Đức Chúa Trời; đây là điều phùhợp
nhất với ýmuốn của Đức Chúa Trời, vàlàcách hay nhất màmột người cóthể hợp tác trong khi
trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Khi trải nghiệm hàng trăm sự thử luyện từ Đức Chúa
Trời, Phi-e-rơ đã xét chính mình một cách nghiêm ngặt theo mọi lời phán xét của Đức Chúa Trời
với con người, mọi lời mặc khải của Đức Chúa Trời với con người, vàmọi lời yêu cầu của Ngài
với con người, và đã cố gắng hiểu thấu ý nghĩa của những lời ấy. Ông đã sốt sắng cố gắng suy
ngẫm vàghi nhớ mọi lời mà Jêsus đã phán với ông, và đã đạt được những kết quả rất tốt. Thông
qua phương thức thực hành này, ông đã có thể đạt được sự hiểu biết về chính mình từ lời Đức

Chúa Trời, vàông không chỉ bắt đầu hiểu được những trạng thái bại hoại khác nhau của con người,
màcòn hiểu được thực chất, bản tính, vànhiều sự thiếu sót khác nhau của con người. Đây là ý
nghĩa của việc thật sự hiểu bản thân. Từ lời Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ không chỉ đã đạt được sự
hiểu biết thật sự về bản thân ông, màtừ những điều được bày tỏ trong lời Đức Chúa Trời – tâm
tính công chính của Đức Chúa Trời, Ngài cógìvàlàgì,ýmuốn của Đức Chúa Trời đối với công
tác của Ngài, những yêu cầu của Ngài với nhân loại – từ những lời này, ông đã bắt đầu hoàn toàn
biết về Đức Chúa Trời. Ông đã bắt đầu biết được tâm tính của Đức Chúa Trời, vàthực chất của
Ngài; ông đã bắt đầu biết vàhiểu Đức Chúa Trời có gì và là gì, cũng như sự đáng mến của Đức
Chúa Trời vànhững yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người. Mặc dùkhi ấy Đức Chúa Trời
đã không phán nhiều như Ngài làm ngày nay, những kết quả ở các phương diện này dẫu vậy đã
đạt được ở Phi-e-rơ. Đây là điều hiếm cóvàquýgiá. Phi-e-rơ đã trải qua hàng trăm sự thử luyện,
nhưng đã không chịu khổ vô ích. Ông đã không chỉ hiểu được bản thân mình từ những lời vàcông
tác của Đức Chúa Trời, màông còn bắt đầu biết được Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ông đặc biệt tập
trung vào những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại trong lời Ngài. Trong bất kỳ phương
diện nào mà con người nên thỏa lòng Đức Chúa Trời để phùhợp với ýmuốn của Ngài thìPhi-erơ đều cóthể bỏ ra nỗ lực to lớn ở những phương diện đó và đạt được đầy đủ sự rõ ràng; đây là
điều cực kỳ ích lợi cho lối vào của chính ông. Bất kể Đức Chúa Trời đã phán về điều gì,miễn sao
những lời ấy cóthể trở thành sự sống của ông vàchúng thuộc về lẽ thật, Phi-e-rơ đều cóthể khắc
ghi chúng vào lòng để thường xuyên suy ngẫm vàcảm kích chúng. Sau khi nghe những lời của
Jêsus, ông đã có thể khắc ghi chúng vào lòng, điều cho thấy rằng ông đặc biệt tập trung vào lời
Đức Chúa Trời, vàcuối cùng ông đã thật sự đạt được kết quả. Nghĩa là, ông đã có thể tự do đưa
lời Đức Chúa Trời vào thực hành, thực hành chính xác lẽ thật vàphù hợp với ý muốn của Đức
Chúa Trời, hành động hoàn toàn theo ý định của Đức Chúa Trời, từ bỏ những quan niệm vàsự
tưởng tượng cánhân của chính mình. Theo cách này, Phi-e-rơ đã bước vào tính hiện thực của lời
Đức Chúa Trời. Sự phục vụ của Phi-e-rơ phù hợp với ýmuốn của Đức Chúa Trời chủ yếu làvì
ông đã làm điều này.
Trích từ “Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Những ghi chép về những cuộc tròchuyện của Đấng Christ

Để tìm kiếm việc được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, con người trước hết phải hiểu
được làm cho hoàn thiện bởi Ngài nghĩa là gì, cũng như con người phải đáp ứng những điều kiện
nào để được làm cho hoàn thiện. Một khi đã nắm bắt được về những vấn đề đó, thì con người phải
tìm kiếm một con đường thực hành. Để được làm cho hoàn thiện, con người phải cótố chất nhất

định. Nhiều người bẩm sinh không cótố chất đủ cao, đó là trường hợp mà ngươi phải trả giávà
chủ ýlàm việc cật lực. Tố chất của ngươi càng tệ, nỗ lực chủ ý mà ngươi phải đặt ra càng nhiều.
Sự hiểu biết của ngươi về lời Đức Chúa Trời càng nhiều và ngươi đưa chúng vào thực hành càng
nhiều, thì ngươi càng nhanh đặt chân vào con đường của sự hoàn thiện. Thông qua cầu nguyện,
ngươi có thể được làm cho hoàn thiện trong lĩnh vực của lời cầu nguyện; ngươi cũng có thể được
làm cho hoàn thiện bằng cách ăn uống lời Đức Chúa Trời, nắm bắt thực chất của chúng, vàsống
trọn vẹn hiện thực của chúng. Bằng cách trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trên cơ sở hàng ngày,
ngươi sẽ bắt đầu biết những gì đang thiếu ở mình; hơn nữa, ngươi sẽ nhận ra nhược điểm chí mạng
vànhững điểm yếu của mình, cầu nguyện và van nài Đức Chúa Trời. Bằng cách làm như vậy,
ngươi sẽ dần được làm cho hoàn thiện. Con đường đến sự hoàn thiện là: cầu nguyện, ăn uống lời
Đức Chúa Trời; nắm bắt thực chất của lời Đức Chúa Trời; có được lối vào sự trải nghiệm lời Đức
Chúa Trời; bắt đầu biết những gì đang thiếu trong bản thân mình; quy phục công tác của Đức Chúa
Trời; lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời vàtừ bỏ xác thịt thông qua tình yêu của ngươi
dành cho Đức Chúa Trời; và tham gia thông công thường xuyên với các anh chị em ngươi, điều
màcóthể làm phong phúnhững trải nghiệm của ngươi. Dù là đời sống cộng đồng hay đời sống cá
nhân của ngươi, và dù đó là những cuộc hội họp lớn hay nhỏ, chúng đều cóthể cho phép ngươi có
được kinh nghiệm vànhận được sự rèn luyện hầu cho lòng ngươi có thể lắng lại trước Đức Chúa
Trời vàtrở về với Ngài. Toàn bộ điều này làmột phần của quá trình được làm cho hoàn thiện. Trải
nghiệm những lời của Đức Chúa Trời, như đã đề cập trước đây, có nghĩa là có thể thật sự nếm trải
chúng vàcho phép bản thân sống trọn vẹn với chúng, hầu cho ngươi sẽ có được đức tin vàtình
yêu to lớn hơn dành cho Đức Chúa Trời. Theo cách này, ngươi sẽ dần lột bỏ tâm tính bại hoại, satan của mình; giải thoát bản thân khỏi những động cơ không đúng đắn; vàsống trọn vẹn như một
người bình thường. Tình yêu Đức Chúa Trời trong ngươi càng to lớn – nghĩa là, bản thân ngươi
càng được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện – ngươi càng ít bị chiếm hữu bởi sự bại hoại của
Sa-tan. Thông qua những trải nghiệm thực tế của ngươi, ngươi sẽ dần đặt chân vào con đường của
sự hoàn thiện. Do đó, nếu ngươi ao ước được làm cho hoàn thiện, thì điều quan trọng thiết yếu là
lưu tâm đến ýmuốn của Đức Chúa Trời vàtrải nghiệm lời Ngài.
Trích từ “Hãy lưu tâm đến ýmuốn của Đức Chúa Trời để đạt được sự hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu ngươi tin vào quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải tin rằng những điều
diễn ra hằng ngày, dùxấu hay tốt, đều không xảy ra ngẫu nhiên. Không phải là ai đó chủ tâm làm
khó ngươi hay nhắm vào ngươi; những điều này đều được Đức Chúa Trời sắp đặt. Tại sao Đức

Chúa Trời lại sắp đặt tất cả những điều này? Không phải là để phơi bày con người của ngươi hay
để vạch trần ngươi; vạch trần ngươi không phải làmục tiêu sau cùng. Mục tiêu là để hoàn thiện
ngươi và cứu rỗi ngươi. Đức Chúa Trời làm điều đó như thế nào? Ngài bắt đầu bằng việc làm cho
ngươi nhận biết về tâm tính bại hoại của chính mình, về bản tính vàthực chất của mình, về những
thiếu sót của mình, vàvề những gìmình còn thiếu. Chỉ bằng cách biết những điều này vàcómột
sự hiểu biết rõràng về chúng, ngươi mới cóthể theo đuổi lẽ thật vàdần bỏ đi tâm tính bại hoại của
mình. Đây là Đức Chúa Trời ban cho ngươi một cơ hội. Ngươi phải biết cách nắm bắt cơ hội này,
và ngươi không nên cứng đầu với Đức Chúa Trời. Đặc biệt, khi đối mặt với những con người, sự
việc, vàsự vật mà Đức Chúa Trời sắp đặt quanh ngươi, đừng luôn cảm thấy mọi thứ không như
ngươi mong muốn; đừng luôn muốn trốn tránh hay luôn oán trách vàhiểu lầm Đức Chúa Trời.
Nếu ngươi luôn làm những việc như thế, thì ngươi đang không trải nghiệm công tác của Đức Chúa
Trời, và điều đó sẽ làm ngươi rất khó bước vào thực tế lẽ thật. Cho dù ngươi gặp phải điều mình
không thể hiểu hết, khi một khó khăn phát sinh, ngươi phải học cách quy phục. Ngươi nên bắt đầu
bằng cách đến trước Đức Chúa Trời vàcầu nguyện nhiều hơn. Theo cách đó, một sự thay đổi sẽ
diễn ra trong tình trạng nội tại của ngươi tự lúc nào không hay, và ngươi sẽ cóthể tìm kiếm lẽ thật
để giải quyết vấn đề của mình. Như thế, ngươi sẽ cóthể trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời.
Khi điều này xảy ra, thực tế lẽ thật sẽ được tôi rèn trong ngươi, và đây là cách ngươi sẽ tiến bộ và
trải qua một sự chuyển hóa tình trạng đời sống của ngươi. Một khi ngươi đã trải qua sự thay đổi
này vàcóthực tế lẽ thật, ngươi cũng sẽ sở hữu vóc giạc, vàvóc giạc đi cùng với sự sống. Nếu ai
đó luôn sống dựa trên tâm tính sa-tan bại hoại, thìdùhọ cóbao nhiêu nhiệt huyết hay năng lượng,
họ vẫn không thể được coi làsở hữu vóc giạc, hay sự sống. Đức Chúa Trời làm việc trong từng
người một, vàbất kể phương pháp của Ngài làgì,dạng người, sự việc, vàsự vật nào Ngài sử dụng
để phụng sự cho Ngài, hay kiểu giọng điệu của lời Ngài, Ngài chỉ cómột mục tiêu sau cùng: cứu
rỗi ngươi. Trước khi cứu rỗi ngươi, Ngài cần chuyển hóa ngươi, vậy thì làm sao ngươi có thể
không chịu khổ chút nào được? Ngươi sẽ phải chịu khổ. Sự khổ này cóthể liên quan đến nhiều
thứ. Đôi khi, Đức Chúa Trời đưa ra những con người, sự việc vàsự vật quanh ngươi hầu cho ngươi
cóthể bắt đầu biết được mình, hoặc nếu không thì ngươi có thể được xử lý, tỉa sửa và phơi bày
một cách trực tiếp. Giống như ai đó trên bàn mổ – ngươi phải trải qua chút đau đớn để cókết quả
tốt. Nếu mỗi khi ngươi được tỉa sửa vàxử lý, vàmỗi khi Ngài đưa ra những con người, sự việc và
sự vật, điều đó khơi dậy những cảm xúc của ngươi và cho ngươi sự thúc đẩy, vậy thì điều này là
đúng, và ngươi sẽ cóvóc giạc, sẽ bước vào thực tế lẽ thật.

Trích từ “Để có được lẽ thật, ngươi phải học từ những con người, sự việc vàsự vật quanh mình” trong Những ghi chép về
những cuộc tròchuyện của Đấng Christ

Trong niềm tin vào Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ đã cố gắng làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong
mọi việc, vàtìm cách vâng phục tất cả mọi điều đến từ Đức Chúa Trời. Không một chút than phiền,
ông đã có thể chấp nhận hình phạt vàsự phán xét, cũng như sự tinh luyện, hoạn nạn vàthiếu thốn
trong cuộc sống của mình, không điều nào trong số này cóthể thay đổi tình yêu của ông dành cho
Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là tình yêu tột độ dành cho Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải đây
làthực hiện bổn phận của một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời sao? Cho dùchịu hình phạt, sự phán
xét hay cơn hoạn nạn, ngươi vẫn luôn cókhả năng đạt được sự vâng phục cho đến chết, và đây là
điều một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời phải đạt được, đây là sự thuần khiết của tình yêu dành
cho Đức Chúa Trời. Nếu con người cóthể đạt được đến mức này, thìhọ làmột loài thọ tạo đủ tư
cách của Đức Chúa Trời, và không có điều gìthỏa lòng mong muốn của Đấng Tạo Hóa hơn thế.
Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường màcon người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu con người muốn trở thành những hữu thể sống, vàmuốn làm chứng cho Đức Chúa Trời,
và được Đức Chúa Trời chấp thuận, thìhọ phải chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; họ phải
vui vẻ quy phục sự phán xét vàhình phạt của Ngài, vàphải vui vẻ chấp nhận việc tỉa sửa của Đức
Chúa Trời vàchịu sự xử lýcủa Ngài. Chỉ khi đó họ mới cóthể đưa mọi lẽ thật mà Đức Chúa Trời
yêu cầu vào thực hành, vàchỉ khi đó họ mới có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, vàthật sự trở
thành người sống.
Trích từ “Ngươi có phải người đã sống dậy không?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những kẻ không có chút vâng phục nào với Đức Chúa Trời, những kẻ chỉ thừa nhận danh
Ngài, vàcó chút ý thức về lòng tốt vàsự đáng mến của Đức Chúa Trời, nhưng không theo kịp
bước chân của Đức Thánh Linh, vàkhông vâng phục công tác vàlời hiện tại của Đức Thánh Linh
– những kẻ như vậy sống giữa ân điển của Đức Chúa Trời, vàsẽ không được Ngài thu phục và
được trở nên hoàn thiện. Đức Chúa Trời làm cho con người hoàn thiện thông qua sự vâng phục
của họ, qua việc họ ăn, uống vàtận hưởng những lời Đức Chúa Trời, vàqua sự khổ đau và tinh
luyện trong cuộc sống của họ. Chỉ nhờ đức tin như vậy thìtâm tính của mọi người mới cóthể thay
đổi, vàchỉ khi đó họ mới cóthể sở hữu hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời. Không hài lòng với
việc sống giữa ân điển của Đức Chúa Trời, tích cực khao khát vàtìm kiếm lẽ thật, cũng như cố

gắng để được Đức Chúa Trời thu phục – đây là ý nghĩa của việc vâng phục Đức Chúa Trời một
cách cóýthức và đây chính xác là loại đức tin màNgài muốn.
Trích từ “Trong đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi nên vâng phục Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác
thịt

Chương 5 Các lẽ thật về sự nhập thể của Đức Chúa Trời

1. Sự nhập thể làgì
? Thực chất của sự nhập thể làgì
?
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
“Sự nhập thể” là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt; Đức Chúa Trời làm việc giữa
loài người thọ tạo trong hình ảnh của xác thịt. Vìvậy, để Đức Chúa Trời được nhập thể, trước tiên
Ngài phải làxác thịt, một xác thịt với nhân tính bình thường; đây là điều kiện tiên quyết cơ bản
nhất. Trên thực tế, sự nhập thể của Đức Chúa Trời hàm ýrằng Đức Chúa Trời sống vàlàm việc
trong xác thịt, rằng Đức Chúa Trời trong chính thực chất của Ngài trở nên xác thịt, trở thành một
con người. Đời sống vàcông tác trong xác thịt của Ngài cóthể được chia làm hai giai đoạn. Giai
đoạn đầu tiên là đời sống màNgài sống trước khi thi hành chức vụ của mình. Ngài sống trong một
gia đình con người bình thường, trong một nhân tính hoàn toàn bình thường, tuân theo các đạo lý
vàluật lệ bình thường của đời sống con người, với những nhu cầu bình thường của con người (ăn,
mặc, ngủ, ở), có những điểm yếu của con người bình thường vànhững cảm xúc của con người
bình thường. Nói cách khác, trong giai đoạn đầu tiên này, Ngài sống trong nhân tính hoàn toàn
bình thường, không mang thần tính, tham gia vào tất cả các hoạt động bình thường của con người.
Giai đoạn thứ hai là đời sống màNgài sống sau khi bắt đầu thi hành chức vụ của mình. Ngài vẫn
ở trong nhân tính bình thường với một vỏ bọc con người bình thường, bên ngoài không có dấu
hiệu siêu nhiên nào. Tuy nhiên, Ngài sống hoàn toàn vìchức vụ của mình, vàtrong thời gian này,
nhân tính bình thường của Ngài hiện hữu hoàn toàn là để duy trì công tác bình thường của thần
tính Ngài, bởi khi đó, nhân tính bình thường của Ngài đã trưởng thành đến mức Ngài cóthể thi
hành chức vụ của mình. Vìvậy, giai đoạn thứ hai trong cuộc đời Ngài làthi hành chức vụ của Ngài
trong nhân tính bình thường của Ngài, khi đó là một đời sống của cả nhân tính bình thường lẫn
hoàn toàn thần tính. Lýdo Ngài sống trong nhân tính hoàn toàn bình thường trong suốt giai đoạn
đầu của cuộc đời làvìnhân tính của Ngài chưa thể duy trìtoàn bộ công tác thần tính, vìnócòn
chưa trưởng thành; chỉ sau khi nhân tính của Ngài trưởng thành, trở nên có khả năng gánh vác
chức vụ của mình, thìNgài mới cóthể bắt đầu thi hành chức vụ Ngài phải thi hành. VìNgài, là
xác thịt, cần lớn lên và trưởng thành, nên giai đoạn đầu tiên của cuộc đời Ngài làmột giai đoạn
trong nhân tính bình thường – trong khi ở giai đoạn thứ hai, bởi vìnhân tính của Ngài cóthể đảm
nhận công tác của Ngài vàthi hành chức vụ của Ngài, nên đời sống mà Đức Chúa Trời nhập thể
sống trong thời gian thi hành chức vụ của Ngài làmột đời sống trong cả nhân tính lẫn hoàn toàn
thần tính. Nếu Đức Chúa Trời nhập thể chính thức bắt đầu chức vụ của mình ngay từ khi ra đời,
thực hiện các dấu kỳ vàphép lạ siêu nhiên, thìNgài sẽ không cómột bản thể vật chất. Do đó, nhân

tính của Ngài tồn tại vìbản thể vật chất của mình; không thể cóxác thịt màkhông cónhân tính,
vàmột người không cónhân tính thìkhông phải làmột con người. Theo cách này, nhân tính của
xác thịt Đức Chúa Trời làmột thuộc tính nội tại của xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời. Nếu nói
rằng: “Khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài hoàn toàn làthần thánh, vàkhông phải con người
chút nào”, thì đó là phạm thượng, bởi vìtuyên bố này đơn giản làkhông tồn tại, vàvi phạm nguyên
tắc nhập thể. Ngay cả sau khi Ngài bắt đầu thi hành chức vụ của mình, Ngài vẫn sống trong thần
tính của Ngài dưới vỏ bọc bên ngoài là con người khi Ngài thực hiện công tác của mình; chỉ làkhi
đó, nhân tính của Ngài phục vụ cho một mục đích duy nhất làcho phép thần tính của Ngài thực
hiện công tác trong xác thịt bình thường. Vìvậy, tác nhân của công tác làthần tính ngự trong nhân
tính của Ngài. Thần tính của Ngài, chứ không phải nhân tính của Ngài, đang hoạt động, tuy nhiên
thần tính này ẩn bên trong nhân tính của Ngài; về thực chất, công tác của Ngài được thực hiện bởi
thần tính đầy đủ của Ngài, không phải bởi nhân tính của Ngài. Nhưng người trình diễn công tác
lại làxác thịt Ngài. Người ta cóthể nói rằng Ngài làmột con người và cũng là Đức Chúa Trời, bởi
Đức Chúa Trời trở thành một Đức Chúa Trời sống trong xác thịt, dưới vỏ bọc con người vàcómột
thực chất con người nhưng cũng có thực chất của Đức Chúa Trời. Bởi vìNgài làmột con người
cóthực chất của Đức Chúa Trời, nên Ngài cao hơn mọi con người thọ tạo, cao hơn bất kỳ ai có
thể thực hiện công tác của Đức Chúa Trời. Vàvìthế, trong số tất cả những ai cóvỏ bọc con người
giống như Ngài, trong số tất cả những ai cónhân tính, chỉ mình Ngài là chính Đức Chúa Trời nhập
thể – tất cả những người khác đều là con người thọ tạo. Mặc dùhọ đều có nhân tính, nhưng những
con người thọ tạo không có gì khác ngoài nhân tính, trong khi Đức Chúa Trời nhập thể thìkhác:
Trong xác thịt của mình, Ngài không chỉ cónhân tính màquan trọng hơn, còn có thần tính. Nhân
tính của Ngài cóthể được nhìn thấy trong dáng vẻ bên ngoài của xác thịt Ngài và trong đời sống
hằng ngày của Ngài, nhưng thần tính của Ngài thìkhónhận thấy. Bởi vìthần tính của Ngài được
bày tỏ chỉ khi Ngài có nhân tính, và không siêu nhiên như người ta tưởng tượng, nên mọi người
cực kỳ khóthấy. Thậm chíngày nay, mọi người cũng gặp khó khăn tột cùng trong việc hiểu thấu
thực chất thực sự của Đức Chúa Trời nhập thể. Ngay cả sau khi Ta đã phán dạy về điều đó nhiều
như thế, Ta chắc rằng đó vẫn còn làmột điều huyền bí đối với hầu hết các ngươi. Thực ra, vấn đề
này rất đơn giản: Vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nên thực chất của Ngài làsự kết hợp giữa
nhân tính vàthần tính. Sự kết hợp này được gọi là chính Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời
trên đất.
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Cuộc sống Jêsus đã sống trên đất làmột cuộc sống bình thường của xác thịt. Ngài sống trong
nhân tính bình thường của xác thịt Ngài. Thẩm quyền của Ngài – để làm công tác của Ngài và
phán lời Ngài, hoặc để chữa lành người bệnh và đuổi quỷ, để làm những việc phi thường như thế
– phần lớn không thể hiện cho đến khi Ngài bắt đầu chức vụ của mình. Cuộc sống của Ngài trước
tuổi hai mươi chín, trước khi Ngài thi hành chức vụ của mình, làbằng chứng đầy đủ cho thấy Ngài
chỉ làmột thân thể xác thịt bình thường. Vì điều này, và vì Ngài chưa bắt đầu thi hành chức vụ của
mình, nên người ta đã không nhìn thấy điều gìthần thánh trong Ngài, không thấy gì hơn một con
người bình thường, một con người thông thường – cũng như tại thời điểm đó, một vài người tin
rằng Ngài làcon trai của Giô-sép. Người ta nghĩ Ngài là con trai của một người bình thường, họ
không cách nào nhận ra Ngài làxác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời; ngay cả khi trong quátrình
thi hành chức vụ của mình, Ngài đã làm nhiều phép lạ, thìhầu hết mọi người vẫn nói rằng Ngài là
con trai của Giô-sép, bởi Ngài là Đấng Christ trong vỏ bọc của nhân tính bình thường. Nhân tính
bình thường của Ngài vàcông tác của Ngài đều tồn tại để làm trọn ý nghĩa của lần nhập thể đầu
tiên, để chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã hoàn toàn đến trong xác thịt, rằng Ngài đã trở nên một
con người hoàn toàn bình thường. Nhân tính bình thường của Ngài trước khi Ngài bắt đầu công
tác của mình làbằng chứng cho thấy Ngài làmột xác thịt bình thường; vàviệc Ngài đã làm công
tác sau đó cũng chứng tỏ Ngài làmột xác thịt bình thường, bởi Ngài đã thực hiện các dấu kỳ và
phép lạ, chữa lành người bệnh và đuổi quỷ trong xác thịt với nhân tính bình thường. Lýdo Ngài
cóthể làm phép lạ làvìxác thịt của Ngài mang thẩm quyền của Đức Chúa Trời, làxác thịt được
mặc bởi Thần của Đức Chúa Trời. Ngài sở hữu thẩm quyền này bởi vìThần của Đức Chúa Trời,
và điều đó không có nghĩa là Ngài không phải làxác thịt. Chữa lành người bệnh và đuổi quỷ là
công việc Ngài cần thực hiện trong chức vụ của mình, đó là sự thể hiện của thần tính ẩn trong nhân
tính Ngài, vàbất kể Ngài làm dấu kỳ gìhay Ngài thể hiện thẩm quyền của mình như thế nào, thì
Ngài vẫn sống trong nhân tính bình thường vàvẫn làmột xác thịt bình thường. Cho tới thời điểm
Ngài được phục sinh sau khi chết trên thập tự giá, Ngài đã sống trong xác thịt bình thường. Ban
ân điển, chữa lành người bệnh, và đuổi quỷ đều làmột phần trong chức vụ của Ngài, đó làtất cả
những việc Ngài đã thực hiện trong xác thịt bình thường của Ngài. Trước khi lên thập tự giá, Ngài
chưa bao giờ rời khỏi xác thịt con người bình thường của mình, bất kể Ngài đang làm việc gì.Ngài
là chính Đức Chúa Trời, làm công tác của riêng Đức Chúa Trời, nhưng vì Ngài là xác thịt nhập thể
của Đức Chúa Trời, nên Ngài ăn thức ăn, mặc quần áo, có những nhu cầu của con người bình
thường, cólýtrícủa con người bình thường, vàcómột tâm trícủa con người bình thường. Tất cả
những điều này làbằng chứng cho thấy Ngài làmột con người bình thường, chứng tỏ xác thịt nhập

thể của Đức Chúa Trời làmột xác thịt với nhân tính bình thường vàkhông phải làsiêu nhiên. Việc
của Ngài làhoàn tất công tác trong lần nhập thể đầu tiên của Đức Chúa Trời, hoàn thành chức vụ
màsự nhập thể đầu tiên phải thực hiện. Ý nghĩa của sự nhập thể làmột con người bình thường,
thông thường thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời; nghĩa là, Đức Chúa Trời thực hiện
công tác thần thánh của Ngài trong nhân tính và qua đó đánh bại Sa-tan. Sự nhập thể có nghĩa là
Thần của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, tức là, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt; công tác xác thịt
làm làcông tác của Thần, là điều được thực hiện trong xác thịt, được bày tỏ bởi xác thịt. Không
cóai ngoài xác thịt của Đức Chúa Trời cóthể hoàn thành chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể;
nghĩa là, chỉ cóxác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, nhân tính bình thường này – vàkhông một
ai khác – mới cóthể bày tỏ công tác thần thánh.
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Nhân tính của Đức Chúa Trời nhập thể tồn tại để duy trìcông tác thần thánh bình thường
trong xác thịt; tư duy con người bình thường của Ngài duy trì nhân tính bình thường của Ngài và
tất cả mọi hoạt động thể chất bình thường của Ngài. Cóthể nói rằng tư duy con người bình thường
của Ngài tồn tại để duy trìmọi công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Nếu xác thịt này không
cómột tâm trícủa con người bình thường, thì Đức Chúa Trời không thể làm việc trong xác thịt,
vànhững gìNgài cần làm trong xác thịt không bao giờ cóthể hoàn thành được. Mặc dù Đức Chúa
Trời nhập thể sở hữu một tâm trí con người bình thường, nhưng công tác của Ngài không bị pha
trộn với suy nghĩ của con người; Ngài đảm nhận công tác trong nhân tính với một tâm tríbình
thường, dưới điều kiện tiên quyết làsở hữu một nhân tính với một tâm trí, chứ không phải bằng
cách sử dụng suy nghĩ của con người bình thường. Cho dùnhững suy nghĩ của xác thịt Ngài có
cao quýthế nào, thìcông tác của Ngài cũng không bị vẩn đục bởi lô-gic hay tư duy. Nói cách khác,
công tác của Ngài không được hình thành bởi tâm trícủa xác thịt Ngài, màlàmột sự thể hiện trực
tiếp công tác thần thánh trong nhân tính của Ngài. Tất cả công tác của Ngài làchức vụ Ngài phải
hoàn thành, và không gì trong đó được hình thành bởi trínão của Ngài. Vídụ như việc chữa lành
người bệnh, đuổi quỷ, vàviệc chịu đóng đinh trên thập tự giákhông phải lànhững sản phẩm của
tâm trí con người của Ngài, vàkhông thể đạt được bởi bất kỳ ai có tâm trí con người. Tương tự,
công tác chinh phục ngày nay làmột chức vụ phải do Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện, nhưng
đó không phải làcông tác của ýmuốn con người, màlàcông tác màthần tí
nh của Ngài phải thực
hiện, làcông tác màkhông con người xác thịt nào cóthể làm được. Vìvậy, Đức Chúa Trời nhập
thể phải sở hữu một tâm trí con người bình thường, phải sở hữu nhân tính bình thường, bởi vìNgài

phải thực hiện công tác của Ngài trong nhân tính với một tâm trí bình thường. Đây là thực chất
công tác của Đức Chúa Trời nhập thể, làchính thực chất của Đức Chúa Trời nhập thể.
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Trước khi Jêsus thực hiện công tác, Ngài chỉ đơn thuần sống trong nhân tính bình thường của
Ngài. Không ai có thể nhận ra Ngài là Đức Chúa Trời, không ai phát hiện ra Ngài là Đức Chúa
Trời nhập thể; mọi người chỉ biết đến Ngài như một người hoàn toàn bình thường. Nhân tính hoàn
toàn bình thường, thông thường của Ngài làbằng chứng cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã nhập thể
trong xác thịt, vàrằng Thời đại Ân điển làthời đại công tác của Đức Chúa Trời nhập thể, không
phải thời đại công tác của Thần. Đó là bằng chứng cho thấy rằng Thần của Đức Chúa Trời đã được
vật chất hóa hoàn toàn trong xác thịt, rằng trong thời đại Đức Chúa Trời nhập thể, xác thịt của
Ngài sẽ thực hiện toàn bộ công tác của Thần. Đấng Christ với nhân tính bình thường làmột xác
thịt mà trong đó Thần được vật chất hóa, vàsở hữu nhân tính bình thường, ýthức bình thường, và
tư duy của con người. “Được vật chất hóa” có nghĩa là Đức Chúa Trời trở thành con người, Thần
trở nên xác thịt; nói một cách dễ hiểu hơn, đó là khi chính Đức Chúa Trời ngự trong một xác thịt
với một nhân tính bình thường, và qua đó bày tỏ công tác thần thánh của Ngài – đây là ý nghĩa của
việc được vật chất hóa, hay nhập thể.
Trích từ “Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong khoảng thời gian mà Đức Chúa Jêsus thực hiện công tác, mọi người cóthể thấy rằng
Đức Chúa Trời cónhiều sự bày tỏ của con người. Chẳng hạn, Ngài cóthể nhảy múa, Ngài cóthể
dự đám cưới, Ngài cóthể tương giao với mọi người, nói chuyện với họ vàthảo luận mọi chuyện
với họ. Thêm vào đó, Đức Chúa Jêsus cũng đã hoàn thành rất nhiều công tác đại diện cho thần tính
của Ngài, vàtất nhiên tất cả công tác này làmột sự bày tỏ vàsự tỏ lộ về tâm tính của Đức Chúa
Trời. Trong thời gian này, khi thần tính của Đức Chúa Trời được thể hiện ra trong xác thịt bình
thường theo cách màmọi người có thể nhìn thấy vàchạm vào, thìhọ không còn cảm thấy rằng
Ngài thấp thoáng lúc trong lúc ngoài nhận thức, hay rằng họ không thể đến gần Ngài. Trái lại, họ
cóthể cố gắng nắm bắt ýmuốn của Đức Chúa Trời hoặc hiểu được thần tính của Ngài qua mọi cử
động, qua lời vàqua công tác của Con người. Con người nhập thể đã thể hiện thần tính của Đức
Chúa Trời qua nhân tính của Ngài vàtruyền đạt ýmuốn của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Vàqua
sự bày tỏ ýmuốn vàtâm tính của Đức Chúa Trời, Ngài cũng mặc khải cho mọi người biết Đức
Chúa Trời màhọ không thể nhìn thấy hay chạm vào, là Đấng trúngụ trong cõi thuộc linh. Những

gìmọi người nhìn thấy là chính Đức Chúa Trời ở dạng hữu hình, làm từ thịt vàhuyết. Vìvậy, Con
người nhập thể đã làm cho những thứ như thân phận của chính Đức Chúa Trời, địa vị, hình tượng,
tâm tính Đức Chúa Trời, vàNgài cógìvàlàgì,mang tính cụ thể và được nhân tính hóa. Mặc dù
hình dáng bên ngoài của Con người có một số hạn chế về mặt hình tượng của Đức Chúa Trời,
nhưng thực chất của Ngài vàNgài cógìvàlàgìhoàn toàn cóthể đại diện cho thân phận và địa vị
của chính Đức Chúa Trời – chỉ cómột số khác biệt về hình thức bày tỏ. Chúng ta không thể phủ
nhận rằng Con người đại diện cho thân phận và địa vị của chính Đức Chúa Trời, cả dưới hình dạng
nhân tính của Ngài lẫn thần tính của Ngài. Tuy nhiên, trong thời gian này, Đức Chúa Trời đã làm
việc qua xác thịt, phán dạy từ quan điểm của xác thịt và đứng trước nhân loại với thân phận và địa
vị của Con người, vàviệc này cho mọi người cơ hội gặp gỡ vàtrải nghiệm những lời vàcông tác
thực sự của Đức Chúa Trời giữa nhân loại. Nó cũng cho phép mọi người hiểu sâu sắc về thần tính
vàsự vĩ đại của Ngài giữa sự khiêm nhường, cũng như cho phép họ có được sự hiểu biết và định
nghĩa sơ bộ về tính xác thực vàhiện thực của Đức Chúa Trời. Mặc dù công tác được hoàn thành
bởi Đức Chúa Jêsus, cách làm việc của Ngài, và quan điểm mà theo đó Ngài phán dạy làkhác với
thân vị thật của Đức Chúa Trời trong cõi thuộc linh, thìmọi thứ về Ngài vẫn thực sự đại diện cho
chính Đức Chúa Trời, Đấng mànhân loại chưa từng thấy trước đây – điều này không thể phủ nhận!
Điều đó có nghĩa là, bất kể Đức Chúa Trời xuất hiện dưới hình thức nào, bất kể Ngài phán dạy từ
quan điểm nào, hay xuất hiện trước nhân loại trong hình tượng nào, thì Đức Chúa Trời cũng không
đại diện cho điều gìkhác ngoài chính Ngài. Ngài không thể đại diện cho bất kỳ một con người nào,
cũng như bất kỳ nhân loại sa ngã nào. Đức Chúa Trời là chính Đức Chúa Trời, và điều này là
không thể phủ nhận.
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III” trong Lời xuất hiện trong
xác thịt

Mặc dùdiện mạo bên ngoài của Đức Chúa Trời nhập thể giống y như một con người, vàmặc
dùNgài biết kiến thức của con người vànói ngôn ngữ của con người, và đôi khi thậm chíbày tỏ ý
của Ngài thông qua những phương pháp hay cách nói của con người, nhưng tuy thế, cách Ngài
nhìn nhận con người vànhìn thực chất của sự việc tuyệt đối không phải làcùng một cách mà
những người bại hoại nhìn nhận nhân loại vàthực chất của sự việc. Góc nhìn của Ngài vàtầm cao
nơi Ngài đứng là điều màmột người bại hoại không thể đạt được. Điều này làbởi Đức Chúa Trời
làlẽ thật, bởi vìxác thịt màNgài mặc lấy cũng sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, những ý nghĩ
của Ngài vànhững gì được bày tỏ bởi nhân tính của Ngài cũng là lẽ thật. Đối với những người bại

hoại, điều Ngài bày tỏ trong xác thịt lànhững sự chu cấp lẽ thật, vàsự sống. Những sự chu cấp
này không chỉ cho một người, màcho toàn thể nhân loại. Trong lòng của bất kỳ người bại hoại
nào, chỉ cómột vài người liên kết với họ. Họ chỉ chăm lo và quan tâm đến một nhúm người này.
Khi thảm họa sắp đến, trước hết họ nghĩ đến con cái, vợ chồng, hay cha mẹ họ. Cùng lắm, một
người nhân từ hơn sẽ dành chút suy nghĩ cho một người bàcon hay bạn thân nào đó, nhưng những
ý nghĩ của ngay cả một người nhân từ như vậy có vươn xa hơn thế không? Không, không bao giờ!
Bởi suy cho cùng, con người là con người, vàhọ chỉ cóthể nhìn vào mọi thứ từ tầm cao vàgóc
nhìn của một con người. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nhập thể thìhoàn toàn khác với một con người
bại hoại. Cho dùxác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời cótầm thường, bình thường, hay thấp hèn
như thế nào, hay thậm chí con người coi khinh Ngài như thế nào đi nữa, thìnhững ý nghĩ và thái
độ của Ngài đối với nhân loại cũng là những điều không người nào cóthể sở hữu, không người
nào cóthể bắt chước. Ngài sẽ luôn quan sát nhân loại từ góc độ của thần tính, từ tầm cao của vị trí
của Ngài là Đấng Tạo Hóa. Ngài sẽ luôn nhìn nhân loại thông qua thực chất và tư duy của Đức
Chúa Trời. Ngài tuyệt đối không thể nhìn nhân loại từ tầm thấp của một người bình thường, hay
từ góc độ của một người bại hoại. Khi con người nhìn vào nhân loại, họ nhìn với tầm nhìn của con
người, vàhọ dùng những điều như kiến thức của con người, những phép tắc vàlýthuyết của con
người để làm thước đo của họ. Điều này nằm trong phạm vi những gì con người cóthể nhìn thấy
với mắt họ vàphạm vi mànhững người bại hoại có thể đạt được. Khi Đức Chúa Trời nhìn vào
nhân loại, Ngài nhìn với tầm nhìn của thần, vàNgài dùng thực chất của Ngài, dùng việc Ngài có
gì và là gì như một thước đo. Phạm vi này bao gồm những điều mà con người không thể thấy, và
đây là điểm mà Đức Chúa Trời nhập thể vàcon người bại hoại khác nhau hoàn toàn. Sự khác biệt
này được quyết định bởi thực chất khác nhau của con người và Đức Chúa Trời – chính những thực
chất khác biệt này quyết định thân phận và địa vị của họ cũng như góc độ vàtầm cao nơi họ nhìn
sự việc.
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời III” trong Lời xuất hiện trong
xác thịt

Xác thịt được mặc lấy bởi Thần của Đức Chúa Trời làxác thịt của chính Đức Chúa Trời.
Thần của Đức Chúa Trời làtối cao; Ngài làtoàn năng, thánh khiết và công chính. Cũng như thế,
xác thịt của Ngài cũng tối cao, toàn năng, thánh khiết vàcông chính. Xác thịt như thế thìchỉ có
thể làm những điều màcông chính vàcólợi cho loài người, những điều màthánh khiết, vinh hiển
và phi thường; Ngài không cókhả năng làm bất cứ điều gìtrái lẽ thật, trái đạo đức vàcông lý, càng

không cókhả năng làm bất cứ điều gìphản bội Thần của Đức Chúa Trời. Thần của Đức Chúa Trời
làthánh khiết, vàvìthế xác thịt của Ngài không thể bị làm cho bại hoại bởi Sa-tan; xác thịt của
Ngài thuộc về bản chất khác với xác thịt của con người. Bởi vì chính con người, không phải Đức
Chúa Trời, là người bị làm sa ngãbởi Sa-tan; Sa-tan không cókhả năng làm sa ngã xác thịt của
Đức Chúa Trời.
Trích từ “Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, vàvìvậy, Đấng Christ màcó thể
ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng cógìthái quá, bởi Ngài sở
hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, vàsự khôn ngoan trong
công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà
không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều lànhững kẻ giả mạo. Đấng Christ
không chỉ làhiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, màcòn làxác thịt cụ thể Đức Chúa Trời
mang khi Ngài thực hiện vàhoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể
thay thế được bởi bất kỳ con người nào, màlàmột xác thịt cókhả năng gánh vác trọn công tác của
Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức
Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Sớm muộn gìnhững kẻ mạo nhận
Đấng Christ hết thảy cũng sẽ gục ngã, bởi cho dùhọ cótự xưng là Đấng Christ, nhưng họ không
sở hữu chút gìthực chất của Đấng Christ. Vàbởi thế màTa nói rằng tính xác thực của Đấng Christ
không thể được định nghĩa bởi con người, màchỉ cóthể được trả lời vàquyết định bởi bản thân
Đức Chúa Trời.
Trích từ “Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới cóthể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu” trong Lời xuất
hiện trong xác thịt

Thực chất của Đấng Christ làvâng phục ýmuốn của Cha trên trời
(Trích tuyển chọn chương lời Đức Chúa Trời)

Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ, và Đấng Christ làxác thịt được mặc lấy
bởi Thần của Đức Chúa Trời. Xác thịt này không giống như bất kỳ con người xác thịt nào. Sự khác
biệt này là vì Đấng Christ không thuộc về thịt vàhuyết; Ngài làsự nhập thể của Thần. Ngài cócả
một nhân tính bình thường lẫn một thần tính trọn vẹn. Thần tính của Ngài không được sở hữu bởi
bất kỳ con người nào. Nhân tính bình thường của Ngài duy trìmọi hoạt động bình thường của

Ngài trong xác thịt, trong khi thần tính của Ngài thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời. Dù
lànhân tính hay thần tính của Ngài, cả hai đều quy phục ýmuốn của Cha trên trời. Thực chất của
Đấng Christ làThần, nghĩa là thần tính. Do đó, thực chất của Ngài làcủa chính Đức Chúa Trời;
thực chất này sẽ không làm gián đoạn công tác của riêng Ngài, vàNgài không thể làm bất cứ điều
gìhủy hoại công tác của chính mình, Ngài cũng sẽ không bao giờ thốt ra bất cứ lời nào trái với ý
muốn của Ngài. Do vậy, Đức Chúa Trời nhập thể tuyệt đối sẽ không bao giờ làm bất cứ công tác
nào làm gián đoạn sự quản lýcủa riêng Ngài. Đây là điều mọi người nên hiểu. Thực chất công tác
của Đức Thánh Linh làcứu rỗi con người, vàvìsự quản lýcủa riêng Đức Chúa Trời. Tương tự,
công tác của Đấng Christ cũng là cứu rỗi con người, vàvìýmuốn của Đức Chúa Trời. Vìrằng
Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài nhận ra thực chất của Ngài bên trong xác thịt của Ngài, để
xác thịt của Ngài có khả năng gánh vác công tác của Ngài. Do vậy, mọi công tác của Thần của
Đức Chúa Trời được thay bằng công tác của Đấng Christ trong thời gian nhập thể, vàtrọng tâm
của mọi công tác xuyên suốt thời gian nhập thể này làcông tác của Đấng Christ. Nókhông thể
được trộn lẫn với công tác từ bất kỳ thời đại nào. Vàbởi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nên Ngài
hoạt động trong thân phận của xác thịt Ngài; bởi Ngài đến trong xác thịt, nên Ngài hoàn thành
công tác màNgài phải làm trong xác thịt. DùlàThần của Đức Chúa Trời hay là Đấng Christ, cả
hai đều chính là Đức Chúa Trời, vàNgài làm công tác màNgài phải làm vàthực hiện chức vụ mà
Ngài phải thực hiện.
Chính thực chất của Đức Chúa Trời nắm giữ thẩm quyền, nhưng Ngài có thể hoàn toàn quy
phục thẩm quyền đến từ Ngài. Dùlàcông tác của Thần hay công tác của xác thịt, không cái nào
mâu thuẫn với cái nào. Thần của Đức Chúa Trời làthẩm quyền trên mọi tạo vật. Xác thịt với thực
chất của Đức Chúa Trời cũng sở hữu thẩm quyền, nhưng Đức Chúa Trời trong xác thịt cóthể làm
tất cả mọi công tác vâng phục ýmuốn của Cha trên trời. Điều này không thể đạt được hay hiểu
thấu được bởi bất kỳ một con người nào. Chính Đức Chúa Trời làthẩm quyền, nhưng xác thịt của
Ngài cóthể quy phục thẩm quyền của Ngài. Đây là hàm ý khi nói rằng: “Đấng Christ vâng phục ý
muốn của Đức Chúa Cha”. Đức Chúa Trời làThần vàcóthể làm công tác cứu rỗi, cũng như Đức
Chúa Trời cóthể trở thành con người. Dù sao đi nữa, chính Đức Chúa Trời làm công tác của riêng
Ngài; Ngài không làm gián đoạn cũng không xen vào, Ngài càng không thực hiện công tác tự mâu
thuẫn, bởi thực chất của công tác được thực hiện bởi Thần vàxác thịt làgiống nhau. DùlàThần
hay xác thịt, cả hai đều hoạt động để hoàn thành một ýmuốn và để quản lýcùng một công tác.
Mặc dùThần vàxác thịt cóhai tố chất khác nhau, nhưng thực chất của họ là như nhau; cả hai đều

cóthực chất của chính Đức Chúa Trời, vàthân phận của chính Đức Chúa Trời. Bản thân Đức Chúa
Trời không cóyếu tố bất tuân nào cả; thực chất của Ngài làtốt đẹp. Ngài làsự bày tỏ của mọi vẻ
đẹp và điều thiện lành, cũng như tất cả tình yêu thương. Ngay cả trong xác thịt, Đức Chúa Trời
không làm bất cứ điều gìkhông vâng lời Đức Chúa Cha. Thậm chívới cái giálàsự hy sinh sự
sống của Ngài, Ngài vẫn sẽ hết lòng sẵn sàng làm như vậy vàNgài sẽ không chọn lựa khác đi. Đức
Chúa Trời không cónhững yếu tố tự nên công chính hay tự cao tự đại, hay những yếu tố tự phụ
hay kiêu ngạo; Ngài không cónhững yếu tố quanh co. Mọi thứ không vâng lời Đức Chúa Trời đều
đến từ Sa-tan; Sa-tan lànguồn gốc của mọi sự xấu xa và gian ác. Lý do con người cónhững phẩm
chất tương tự như của Sa-tan là vì con người đã bị Sa-tan làm bại hoại vàxử lý. Đấng Christ đã
không bị Sa-tan làm bại hoại, do đó Ngài chỉ cónhững đặc điểm của Đức Chúa Trời, vàkhông có
đặc điểm nào của Sa-tan. Dùcho công tác cógian khổ hay xác thịt cóyếu đuối như thế nào, Đức
Chúa Trời, khi Ngài sống trong xác thịt, sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gián đoạn công tác
của chính Đức Chúa Trời, càng không từ bỏ ýmuốn của Đức Chúa Cha bởi sự không vâng lời.
Ngài thàchịu đau đớn xác thịt còn hơn là phản bội ýmuốn của Đức Chúa Cha; cũng giống như
Jêsus đã cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu cóthể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo
ýmuốn Con, màtheo ýmuốn Cha”. Con người sẽ đưa ra chọn lựa của riêng họ, nhưng Đấng Christ
thìkhông. Mặc dùNgài cóthân phận của chính Đức Chúa Trời, Ngài vẫn tìm kiếm ýmuốn của
Đức Chúa Cha, và hoàn thành điều đã được Đức Chúa Cha giao phócho Ngài, từ góc độ xác thịt.
Đây là điều con người không thể đạt được. Điều đến từ Sa-tan không thể có được bản chất của
Đức Chúa Trời; nó chỉ có thể có bản chất bất tuân vàchống đối Đức Chúa Trời. Nó không thể
hoàn toàn vâng lời Đức Chúa Trời, càng không sẵn lòng vâng phục ýmuốn của Đức Chúa Trời.
Mọi con người ngoại trừ Đấng Christ đều cóthể làm điều chống đối Đức Chúa Trời, vàkhông một
con người nào cóthể trực tiếp gánh vác công tác mà Đức Chúa Trời giao phócho; không ai cóthể
xem sự quản lýcủa Đức Chúa Trời làbổn phận của riêng mình phải thực hiện. Bản chất của Đấng
Christ làsự quy phục ýmuốn của Đức Chúa Cha; sự bất tuân Đức Chúa Trời là đặc điểm của Satan. Hai tố chất này không thể tương hợp với nhau, vàbất kỳ ai cónhững phẩm chất của Sa-tan thì
không thể được gọi là Đấng Christ. Lý do con người không thể làm công tác của Đức Chúa Trời
thay cho Ngài là vì con người không cóbất kỳ thực chất nào của Đức Chúa Trời. Con người làm
việc cho Đức Chúa Trời vìlợi ích vàtriển vọng tương lai của cánhân họ, còn Đấng Christ thìlàm
việc để thực hiện ýmuốn của Đức Chúa Cha.

Nhân tính của Đấng Christ được chi phối bởi thần tính của Ngài. Mặc dùNgài ở trong xác
thịt, nhưng nhân tính của Ngài không hoàn toàn giống như nhân tính của con người xác thịt. Ngài
có tính cách độc nhất của riêng Ngài, và điều này cũng được chi phối bởi thần tính của Ngài. Thần
tính của Ngài không có điểm yếu; điểm yếu của Đấng Christ ám chỉ điểm yếu trong nhân tính của
Ngài. Ở một mức độ nhất định, điểm yếu này chế ngự thần tính của Ngài, nhưng những giới hạn
ấy nằm trong một phạm vi vàthời gian nhất định, vàkhông phải làvôhạn. Khi đến lúc thực hiện
công tác của thần tính Ngài, điều ấy được thực hiện bất kể nhân tính của Ngài. Nhân tính của Đấng
Christ hoàn toàn được chi phối bởi thần tính của Ngài. Bên cạnh đời sống thông thường của nhân
tính Ngài, tất cả những hành động khác của nhân tính Ngài đều chịu ảnh hưởng, tác động, vàchi
phối bởi thần tính của Ngài. Mặc dù Đấng Christ cómột nhân tính, nhưng điều đó không làm gián
đoạn công tác của thần tính Ngài, và điều này chính làvìnhân tính của Đấng Christ được chi phối
bởi thần tính của Ngài; mặc dùnhân tính của Ngài chưa trưởng thành trong cách cư xử với người
khác, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến công tác thông thường của thần tính Ngài. Khi Ta phán
rằng nhân tính của Ngài không bị làm bại hoại, ýTa lànhân tính của Đấng Christ cóthể được điều
khiển trực tiếp bởi thần tí
nh của Ngài, vàrằng Ngài sở hữu một ýthức cao hơn ý thức của một con
người bình thường. Nhân tính của Ngài thích hợp nhất để được chi phối bởi thần tính trong công
tác của Ngài; nhân tính của Ngài cóthể bày tỏ tốt nhất công tác của thần tính, cũng như có thể quy
phục tốt nhất công tác ấy. Khi Đức Chúa Trời hoạt động trong xác thịt, Ngài không bao giờ quên
bổn phận màmột con người trong xác thịt phải thực hiện; Ngài cóthể thờ phượng Đức Chúa Trời
trên trời với tấm lòng chân thật. Ngài cóthực chất của Đức Chúa Trời, vàthân phận của Ngài là
của chính Đức Chúa Trời. Chỉ là Ngài đã đến trần gian vàtrở thành một loài thọ tạo, với lớp vỏ
bên ngoài của một loài thọ tạo, vàgiờ sở hữu một nhân tính mà Ngài không có trước kia. Ngài có
thể thờ phượng Đức Chúa Trời trên trời; đây là hữu thể của chính Đức Chúa trời và con người
không thể bắt chước được. Thân phận của Ngài là chính Đức Chúa Trời. Chính từ góc độ xác thịt
màNgài thờ phượng Đức Chúa Trời; do vậy, những lời “Đấng Christ thờ phượng Đức Chúa Trời
trên trời” là không sai. Điều Ngài yêu cầu ở con người chính làhữu thể của chính Ngài; Ngài đã
đạt được hết thảy những gìNgài yêu cầu ở con người trước khi yêu cầu họ những điều ấy. Ngài sẽ
không bao giờ yêu cầu những người khác trong khi chính Ngài không thực hiện những yêu cầu ấy,
bởi vìtất cả đều cấu thành hữu thể của Ngài. Bất kể Ngài thực hiện công tác của Ngài như thế nào,
Ngài sẽ không hành động theo cách bất tuân Đức Chúa Trời. DùNgài yêu cầu ở con người điều
gì, không yêu cầu nào vượt quá điều mà con người cóthể đạt được. Tất cả những gìNgài làm là
những gìthực hiện theo ýmuốn của Đức Chúa Trời vàvìlợi ích sự quản lýcủa Ngài. Thần tính

của Đấng Christ cao hơn hết thảy mọi người; do vậy Ngài là Đấng cóthẩm quyền tối cao trong
mọi loài thọ tạo. Thẩm quyền này làthần tính của Ngài, nghĩa là, tâm tính và hữu thể của chính
Đức Chúa Trời, điều xác định thân phận của Ngài. Do vậy, dùnhân tính của Ngài có bình thường
như thế nào, không thể phủ nhận rằng Ngài cóthân phận của chính Đức Chúa Trời; bất kể Ngài
phán từ góc độ nào vàNgài vâng phục ýmuốn của Đức Chúa Trời như thế nào, không thể nói rằng
Ngài không phải là chính Đức Chúa Trời. Những kẻ dại dột vàngu dốt thường xem nhân tính bình
thường của Đấng Christ làmột khuyết điểm. DùNgài bày tỏ vàtiết lộ hữu thể của thần tính của
Ngài như thế nào, con người cũng không thể công nhận rằng Ngài là Đấng Christ. Và Đấng Christ
càng chứng tỏ sự vâng lời và khiêm nhường của Ngài, những kẻ ngu dốt càng xem nhẹ Đấng Christ.
Thậm chícónhững kẻ có thái độ bài trừ vàkhinh miệt Ngài, màlại đặt những “vĩ nhân” có những
hình ảnh cao cả lên bàn để thờ. Sự chống đối vàkhông vâng lời Đức Chúa Trời của con người đến
từ thực tế rằng thực chất của Đức Chúa Trời nhập thể quy phục ýmuốn của Đức Chúa Trời, cũng
như từ nhân tính bình thường của Đấng Christ; đây là nguồn gốc sự chống đối vàbất tuân Đức
Chúa Trời của con người. Nếu Đấng Christ không cóvẻ ngoài của nhân tính Ngài, cũng không tìm
kiếm ýmuốn của Đức Chúa Cha từ góc độ của một loài thọ tạo, mà thay vào đó sở hữu một siêu
nhân tính, khi đó khả năng cao sẽ không cósự bất tuân giữa con người. Lý do con người luôn sẵn
lòng tin vào một Đức Chúa Trời vôhình trên trời là vì Đức Chúa Trời trên trời không cónhân tính,
Ngài cũng không có dù chỉ một tố chất của một loài thọ tạo. Do đó, con người luôn nhắc đến Ngài
với lòng tôn kính cao nhất, nhưng lại giữ thái độ khinh miệt với Đấng Christ.
Mặc dù Đấng Christ trên trần gian cóthể hoạt động nhân danh chính Đức Chúa Trời, Ngài
không đến với ý định cho hết thảy mọi người thấy hình tượng của Ngài trong xác thịt. Ngài không
đến để hết thảy mọi người nhìn thấy Ngài; Ngài đến để cho phép con người được dìu dắt bởi tay
Ngài, và con người nhờ đó mà bước vào thời đại mới. Chức năng của xác thịt Đấng Christ làdành
cho công tác của chính Đức Chúa Trời, nghĩa là, cho công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt,
và không cho phép con người hoàn toàn hiểu thực chất của xác thịt Ngài. DùNgài hoạt động như
thế nào, không có gì Ngài làm là vượt quánhững gìxác thịt cóthể đạt được. DùNgài hoạt động
như thế nào, Ngài làm như vậy trong xác thịt với một nhân tính bình thường, vàkhông tiết lộ hoàn
toàn cho con người sắc diện thật của Đức Chúa Trời. Thêm vào đó, công tác của Ngài trong xác
thịt không bao giờ siêu nhiên hay không thể đánh giá được như con người tưởng tượng. Mặc dù
Đấng Christ đại diện cho chính Đức Chúa Trời trong xác thịt và đích thân thực hiện công tác mà
chính Đức Chúa Trời phải làm, nhưng Ngài không phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời trên

trời, Ngài cũng không ráo riết tuyên bố những việc làm của mình. Thay vào đó, Ngài cứ ẩn mình
một cách khiêm nhường bên trong xác thịt của Ngài. Ngoài Đấng Christ, những kẻ mạo xưng là
Đấng Christ không cónhững tố chất của Ngài. Khi được đặt cạnh tâm tính kiêu ngạo vàtự tôn của
các Christ giả ấy, sự việc trở nên rõràng rằng dạng xác thịt nào thật sự là Đấng Christ. Họ càng
giả mạo, các Christ giả ấy càng khoe mẽ bản thân, vàhọ càng cókhả năng thực hiện những dấu
kỳ, phép lạ để lừa con người. Các Christ giả không cónhững tố chất của Đức Chúa Trời; Đấng
Christ không bị vấy bẩn bởi bất kỳ yếu tố nào thuộc về các Christ giả. Đức Chúa Trời trở nên xác
thịt chỉ để hoàn thành công tác của xác thịt, chứ không chỉ đơn thuần cho phép con người nhìn
thấy Ngài. Thay vào đó, Ngài để cho công tác của Ngài khẳng định thân phận của Ngài, và để
những gìNgài tiết lộ làm chứng cho thực chất của Ngài. Thực chất của Ngài không phải không có
cơ sở; thân phận của Ngài không do tay Ngài nắm giữ; nó được xác định bởi công tác vàthực chất
của Ngài. Mặc dùNgài cóthực chất của chính Đức Chúa Trời vàcóthể thực hiện công tác của
chính Đức Chúa Trời, nhưng xét cho cùng, Ngài vẫn làxác thịt, không giống với Thần. Ngài không
phải là Đức Chúa Trời với các tố chất của Thần; Ngài là Đức Chúa Trời với một vỏ bọc xác thịt.
Do đó, dù Ngài bình thường vàyếu đuối thế nào, vàdùNgài tìm kiếm ýmuốn của Đức Chúa Cha
như thế nào, thần tính của Ngài làkhông thể phủ nhận. Bên trong Đức Chúa Trời nhập thể không
chỉ tồn tại một nhân tính bình thường vàsự yếu đuối của nó; màcòn tồn tại sự kỳ diệu vàsự không
thể dò lường của thần tính Ngài, cũng như mọi việc làm của Ngài trong xác thịt. Do vậy, cả nhân
tính vàthần tính đều tồn tại trong Đấng Christ, một cách vừa thực sự vàthực tế. Đây không hề là
một điều gìsáo rỗng hay siêu nhiên. Ngài đến trần gian với mục tiêu chính làthực hiện công tác;
bắt buộc phải sở hữu một nhân tính bình thường để thực hiện công tác trên đất; nếu không, dù
quyền năng của thần tính Ngài có vĩ đại như thế nào, chức năng ban đầu của thần tính Ngài cũng
không thể được vận dụng tốt. Mặc dù nhân tính của Ngài có tầm quan trọng rất lớn, nhưng đó
không phải làthực chất của Ngài. Thực chất của Ngài làthần tính; do vậy, khoảnh khắc Ngài bắt
đầu thực hiện chức vụ của Ngài trên đất làkhoảnh khắc Ngài bắt đầu bày tỏ hữu thể của thần tính
Ngài. Nhân tính của Ngài tồn tại chỉ để duy trì đời sống bình thường của xác thịt Ngài hầu cho
thần tính của Ngài cóthể thực hiện công tác như bình thường trong xác thịt; chính thần tính điều
khiển toàn bộ công tác của Ngài. Khi Ngài hoàn thành công tác của mình, Ngài sẽ hoàn thành chức
vụ của Ngài. Điều con người phải biết làsự trọn vẹn của công tác của Ngài, vàchính thông qua
công tác của Ngài mà Ngài cho phép con người biết Ngài. Trong suốt quátrình làm việc của Ngài,
Ngài bày tỏ rất đầy đủ hữu thể của thần tính Ngài, làmột tâm tính không bị vấy bẩn bởi nhân tính,
hay bị vấy bẩn bởi ý nghĩ và hành vi của con người. Khi đến lúc toàn bộ chức vụ của Ngài kết

thúc, Ngài đã bày tỏ một cách hoàn hảo và đầy đủ tâm tính màNgài phải bày tỏ. Công tác của
Ngài không cósự chỉ dẫn bởi bất kỳ con người nào; sự bày tỏ tâm tính của Ngài cũng hoàn toàn
tự do, vàkhông bị kiểm soát bởi tâm tríhay bị tác động bởi ý nghĩ, mà được tỏ lộ một cách tự
nhiên. Đây là điều không con người nào cóthể đạt được. Ngay cả khi môi trường xung quanh khắc
nghiệt hay điều kiện không thuận lợi, Ngài vẫn cóthể bày tỏ tâm tính của Ngài vào thời điểm thích
hợp. Người là Đấng Christ bày tỏ hữu thể của Đấng Christ, trong khi những kẻ không phải là Đấng
Christ thìkhông cótâm tính của Đấng Christ. Do vậy, ngay cả khi tất cả đều chống đối Ngài hay
cónhững quan niệm về Ngài, không ai cóthể phủ nhận trên cơ sở các quan niệm của con người
rằng tâm tính bày tỏ ra bởi Đấng Christ làcủa Đức Chúa Trời. Hết thảy những ai theo đuổi Đấng
Christ với tấm lòng chân thật hay cố ýtìm kiếm Đức Chúa Trời sẽ thừa nhận rằng Ngài là Đấng
Christ dựa trên sự bày tỏ của thần tính Ngài. Họ sẽ không bao giờ phủ nhận Đấng Christ trên cơ
sở bất kỳ phương diện nào của Ngài không phùhợp với những quan niệm của con người. Mặc dù
con người rất ngu ngốc, nhưng hết thảy đều biết chính xác ýmuốn của con người là gì và điều gì
phát xuất từ Đức Chúa Trời. Đơn thuần lànhiều người cố ý chống đối Đấng Christ do những ý
định của họ. Nếu không vì điều này, thìkhông một người nào có lý do để phủ nhận sự tồn tại của
Đấng Christ, bởi vìthần tính được bày tỏ bởi Đấng Christ quả thật cótồn tại, vàcông tác của Ngài
cóthể được chứng kiến bởi mắt thường.
Công tác vàsự bày tỏ của Đấng Christ xác định thực chất của Ngài. Ngài cóthể hoàn thành
điều đã được giao phócho Ngài với một tấm lòng chân thật. Ngài cóthể thờ phượng Đức Chúa
Trời trên trời với tấm lòng chân thật, vàvới tấm lòng chân thật tìm kiếm ýmuốn của Đức Chúa
Cha. Hết thảy điều này được xác định bởi thực chất của Ngài. Vàsự tỏ lộ tự nhiên của Ngài cũng
được xác định bởi thực chất của Ngài; lýdo Ta gọi đây là “sự tỏ lộ tự nhiên” của Ngài làvìsự bày
tỏ của Ngài không phải làsự bắt chước, hay kết quả của sự giáo dục bởi con người, hay kết quả
của nhiều năm trau dồi bởi con người. Ngài đã không học điều đó hay tô điểm cho Ngài bằng điều
đó; thay vào đó, nó vốn cótrong Ngài. Con người cóthể phủ nhận công tác của Ngài, sự bày tỏ
của Ngài, nhân tính của Ngài, vàtoàn bộ đời sống của nhân tính bình thường của Ngài, nhưng
không ai cóthể phủ nhận rằng Ngài thờ phượng Đức Chúa Trời trên trời với tấm lòng chân thật;
không ai cóthể phủ nhận rằng Ngài đã đến để hoàn thành ýmuốn của Cha trên trời, vàkhông ai
cóthể phủ nhận sự chân thành của Ngài khi tìm kiếm ýmuốn của Đức Chúa Cha. Mặc dùhình
tượng của Ngài không đẹp mắt, mặc dùsự giảng đạo của Ngài không mang khíchất phi phàm, và
mặc dùcông tác của Ngài không làm long trời lở đất như con người tưởng tượng, nhưng Ngài quả

thật là Đấng Christ, Đấng đã hoàn thành ý muốn của Cha trên trời với tấm lòng chân thật, hoàn
toàn quy phục Cha trên trời, vàvâng lời cho đến chết. Đây là vì thực chất của Ngài làthực chất
của Đấng Christ. Sự thật này khó tin đối với con người, nhưng đó là thực tế. Khi chức vụ của Đấng
Christ đã hoàn thành trọn vẹn, con người sẽ cóthể nhìn thấy từ công tác của Ngài rằng tâm tính
của Ngài vàhữu thể của Ngài đại diện cho tâm tính vàhữu thể của Đức Chúa Trời trên trời. Vào
lúc đó, sự tổng hợp của hết thảy công tác của Ngài cóthể khẳng định rằng Ngài quả thật làxác thịt
màLời trở thành, vàkhông giống với con người của thịt vàhuyết. Mỗi bước trong công tác của
Đấng Christ trên đất đều có ý nghĩa đại diện, nhưng con người trải nghiệm công tác thực của từng
bước không thể nắm bắt được ý nghĩa công tác của Ngài. Điều này đặc biệt đúng đối với một số
bước của công tác được thực hiện bởi Đức Chúa Trời trong lần nhập thể thứ hai. Hầu hết những ai
đã chỉ nghe hay thấy những lời của Đấng Christ nhưng chưa bao giờ thấy Ngài sẽ không cóquan
niệm nào về công tác của Ngài; những ai đã thấy Đấng Christ vànghe những lời của Ngài, cũng
như đã trải nghiệm công tác của Ngài, thấy khóchấp nhận công tác của Ngài. Đây không phải là
vìvẻ ngoài và nhân tính bình thường của Đấng Christ không hợp thị hiếu con người sao? Những
ai chấp nhận công tác của Ngài sau khi Đấng Christ đã đi sẽ không cónhững sự khó khăn như vậy,
bởi vìhọ đơn thuần chấp nhận công tác của Ngài vàkhông tiếp xúc với nhân tính bình thường của
Đấng Christ. Con người không thể buông bỏ những quan niệm của mình về Đức Chúa Trời và
thay vào đó lại dòxét Ngài một cách kỹ lưỡng; đây là do thực tế rằng con người chỉ tập trung vào
diện mạo của Ngài vàkhông thể nhận ra thực chất của Ngài dựa trên công tác vànhững lời của
Ngài. Nếu con người phớt lờ diện mạo của Đấng Christ hoặc tránh bàn luận về nhân tính của Đấng
Christ, vàchỉ nói về thần tính của Ngài, với công tác vànhững lời màkhông ai cóthể đạt được,
thì khi đó những quan niệm của con người sẽ giảm đi một nửa, thậm chí đến mức mọi khó khăn
của con người đều sẽ được giải quyết. Trong quátrình công tác của Đức Chúa Trời nhập thể, con
người không thể chấp nhận Ngài và có đầy những quan niệm về Ngài, vànhững trường hợp chống
đối vàkhông vâng lời làphổ biến. Con người không thể chịu được sự hiện diện của Đức Chúa
Trời, tỏ lòng khoan dung đối với sự khiêm nhường vàẩn giấu của Đấng Christ, hay bỏ qua cho
thực chất vâng lời Cha trên trời của Đấng Christ. Do vậy, Ngài không thể ở với con người đời đời
sau khi hoàn tất công tác của Ngài, bởi vì con người không sẵn lòng cho phép Ngài sống cạnh họ.
Nếu con người không thể tỏ lòng khoan dung đối với Ngài trong thời gian công tác của Ngài, vậy
thìlàm sao họ cóthể chịu được việc Ngài sống cạnh họ sau khi Ngài đã hoàn thành chức vụ của
Ngài, khi Ngài quan sát họ trải nghiệm dần dần những lời của Ngài? Khi ấy chẳng phải nhiều
người sẽ gục ngã vì Ngài sao? Con người chỉ cho phép Ngài làm việc trên đất; đây là mức độ

khoan dung lớn nhất của con người. Nếu không vìcông tác của Ngài, con người đã trục xuất Ngài
ra khỏi trần gian từ lâu, vậy thìhuống chi họ tỏ lòng khoan dung được một khi công tác của Ngài
hoàn tất? Khi ấy chẳng phải con người sẽ xử tử Ngài vàtra tấn Ngài đến chết sao? Nếu Ngài không
được gọi là Đấng Christ, thìNgài không thể hoạt động giữa nhân loại; nếu Ngài không hoạt động
với thân phận của chính Đức Chúa Trời, và thay vào đó hoạt động chỉ như một con người bình
thường, thì con người sẽ không chịu được việc Ngài thốt ra một câu nào, càng không chịu được
dùchỉ một chút công tác của Ngài. Như vậy Ngài chỉ cóthể mang thân phận này với Ngài trong
công tác của Ngài. Theo cách này, công tác của Ngài quyền năng hơn so với khi Ngài không làm
như vậy, bởi vìhết thảy mọi người đều sẵn lòng vâng lời địa vị vàthân phận vĩ đại. Nếu Ngài
không mang thân phận của chính Đức Chúa Trời khi Ngài hoạt động hay hiện ra như chính Đức
Chúa Trời, thìNgài sẽ hoàn toàn không có cơ hội làm việc. Bất kể thực tế rằng Ngài cóthực chất
của Đức Chúa Trời vàhữu thể của Đấng Christ, con người sẽ không nới lỏng vàcho phép Ngài
thực hiện công tác dễ dàng giữa nhân loại. Ngài mang thân phận của chính Đức Chúa Trời trong
công tác của Ngài; mặc dùcông tác ấy quyền năng hơn hàng chục lần so với công tác được làm
màkhông cóthân phận ấy, nhưng con người vẫn không hoàn toàn vâng lời Ngài, bởi vì con người
chỉ quy phục địa vị của Ngài chứ không phải thực chất của Ngài. Nếu vậy, cólẽ một ngày nào đó
khi Đấng Christ thoái vị, liệu con người cóthể cho phép Ngài tiếp tục sống dùchỉ một ngày không?
Đức Chúa Trời sẵn lòng sống trên đất với con người hầu cho Ngài cóthể thấy những hiệu quả mà
công tác bởi tay Ngài sẽ mang đến trong nhiều năm sau. Tuy nhiên, con người không thể chịu
được sự hiện diện của Ngài dùchỉ một ngày, do vậy Ngài chỉ cóthể từ bỏ. Đó đã là mức độ cao
nhất của sự khoan dung và ơn huệ của con người khi cho phép Đức Chúa Trời làm công tác mà
Ngài phải làm giữa con người vàhoàn thành chức vụ của Ngài. Mặc dùnhững người đã được Ngài
đích thân chinh phục thể hiện ơn huệ đó với Ngài, nhưng họ vẫn chỉ cho phép Ngài ở lại cho đến
khi công tác của Ngài hoàn tất, và không hơn một phút giây nào. Nếu là như vậy, thìnhững người
mà Ngài chưa chinh phục thìsao? Không phải lý do con người đối đãi với Đức Chúa Trời nhập
thể theo cách này bởi vì Ngài là Đấng Christ với vỏ bọc của một con người bình thường sao? Nếu
Ngài chỉ cóthần tính và không có nhân tính bình thường, khi đó chẳng phải những khó khăn của
con người sẽ được giải quyết một cách dễ dàng nhất sao? Con người miễn cưỡng thừa nhận thần
tính của Ngài và không quan tâm đến vỏ bọc một con người bình thường của Ngài, bất chấp thực
tế rằng thực chất của Ngài chính làcủa Đấng Christ, là điều quy phục ýmuốn của Cha trên trời.
Như vậy, Ngài chỉ cóthể hủy bỏ công tác ở giữa con người để chia sẻ với họ cả những niềm vui
lẫn nỗi buồn, bởi vì con người không còn cóthể chịu đựng được sự tồn tại của Ngài nữa.

Từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

2. Tầm quan trọng của việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Xác thịt này rất quan trọng đối với nhân loại bởi vì Ngài là con người, và còn hơn thế nữa,
Ngài là Đức Chúa Trời, bởi vìNgài cóthể thực hiện công tác mà không con người bình thường
nào trong xác thịt cóthể làm, vàbởi vìNgài cóthể cứu rỗi con người bại hoại, những người sống
cùng với Ngài trên đất. Mặc dùNgài giống hệt con người, nhưng Đức Chúa Trời nhập thể quan
trọng đối với nhân loại hơn bất kỳ con người cógiátrị nào, bởi Ngài cóthể thực hiện công tác mà
Thần của Đức Chúa Trời không thể thực hiện, càng cóthể làm chứng về chính Đức Chúa Trời hơn
làThần của Đức Chúa Trời để hoàn toàn thu phục nhân loại. Kết quả là, mặc dùxác thịt này bình
thường vàbình dị, đóng góp của Ngài cho nhân loại vàtầm quan trọng của Ngài đối với sự tồn tại
của nhân loại làm cho Ngài trở nên vôcùng quýgiá, vàgiátrị cùng ý nghĩa thực của xác thịt này
làkhông thể đo lường được đối với bất kỳ con người nào. Mặc dùxác thịt này không thể trực tiếp
hủy diệt Sa-tan, nhưng Ngài có thể sử dụng công tác của Ngài để chinh phục nhân loại và đánh bại
Sa-tan, vàkhiến Sa-tan hoàn toàn đầu phục sự thống trị của Ngài. Chính vì Đức Chúa Trời lànhập
thể nên Ngài cóthể đánh bại Sa-tan vàcóthể cứu rỗi nhân loại. Ngài không trực tiếp hủy diệt Satan, mà thay vào đó, trở nên xác thịt để thực hiện công tác chinh phục nhân loại, những người đã
bị Sa-tan làm cho bại hoại. Bằng cách này, Ngài cóthể làm chứng tốt hơn cho chính Ngài giữa các
vật thọ tạo của Ngài, vàNgài cóthể cứu rỗi con người bại hoại tốt hơn. Việc đánh bại Sa-tan của
Đức Chúa Trời nhập thể mang lại lời chứng mạnh mẽ hơn, và có tính thuyết phục hơn là việc trực
tiếp hủy diệt Sa-tan bởi Thần của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trong xác thịt cókhả năng tốt
hơn trong việc giúp con người biết đến Đấng Tạo Hóa vàcóthể làm chứng tốt hơn cho chính Ngài
giữa các vật thọ tạo của Ngài.
Trích từ “Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Điều tốt nhất ở công tác trong xác thịt của Ngài làNgài cóthể để lại những lời chính xác và
những khuyến giục, vàýmuốn cụ thể của Ngài đối với loài người cho những ai theo Ngài, để sau
đó những người theo Ngài cóthể truyền đạt lại chính xác hơn và cụ thể hơn về tất cả công tác của
Ngài trong xác thịt vàýmuốn của Ngài đối với toàn thể nhân loại cho những ai chấp nhận đường
lối này. Chỉ cócông tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt giữa con người mới thực sự đạt tới sự
thật là Đức Chúa Trời ở cùng vàsống cùng con người. Chỉ công tác này mới thỏa mong ước của
con người được thấy mặt Đức Chúa Trời, chứng kiến công việc của Đức Chúa Trời, vànghe chính

lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhập thể kết thúc thời đại khi màchỉ cóphần lưng của Đức
Giê-hô-va xuất hiện trước loài người, và Ngài cũng chấm dứt thời đại loài người đặt niềm tin vào
một Đức Chúa Trời mơ hồ. Đặc biệt, công tác của Đức Chúa Trời nhập thể sau cùng mang cả nhân
loại vào một thời đại thực tế hơn, thiết thực hơn, và tươi đẹp hơn. Ngài không chỉ kết thúc Thời
đại Luật pháp vàgiáo lý màquan trọng hơn, Ngài mặc khải cho loài người một Đức Chúa Trời
thật và bình thường, Đấng công chính vàthánh khiết, Đấng mở ra công tác của kế hoạch quản lý
và Đấng cho thấy những lẽ mầu nhiệm và đích đến của loài người, Đấng đã tạo nên loài người và
kết thúc công tác quản lý, và Đấng đã ẩn đi hàng ngàn năm. Ngài kết thúc hoàn toàn thời đại của
sự mơ hồ, Ngài chấm dứt thời đại màtoàn nhân loại ước muốn tìm biết mặt Đức Chúa Trời nhưng
đã không thể, Ngài kết thúc thời đại toàn nhân loại phục vụ Sa-tan, vàNgài dẫn dắt toàn nhân loại
suốt con đường bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Tất cả những điều này làkết quả công
tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt thay vìcủa Thần của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời
làm việc trong xác thịt, thìnhững ai theo Ngài sẽ không còn tìm kiếm vàdòdẫm những điều dường
như vừa tồn tại, vừa không tồn tại, vàhọ thôi không đoán về ýmuốn của Đức Chúa Trời mơ hồ.
Khi Đức Chúa Trời truyền bácông tác của Ngài trong xác thịt, thìnhững ai theo Ngài sẽ truyền
lại công tác mà Ngài đã thực hiện trong xác thịt cho mọi tôn giáo vàgiáo phái, vàhọ sẽ truyền đạt
toàn bộ lời Ngài tới tai của toàn thể nhân loại. Tất cả những gì nghe được bởi những ai tiếp nhận
Phúc Âm của Ngài sẽ làthực tế trong công tác của Ngài, sẽ lànhững điều đích thân con người
nhìn và nghe được, vàsẽ làsự thật chứ không phải lời đồn. Những sự thật này làchứng cứ Ngài
dùng khi truyền bá công tác, và chúng cũng là những công cụ màNgài sử dụng trong việc truyền
bácông tác. Không cósự tồn tại của sự thật, thìPhúc Âm của Ngài sẽ không được truyền bára tất
cả các quốc gia vàkhắp mọi nơi; không có sự thật màchỉ cósự tưởng tượng của con người, thì
Ngài sẽ không bao giờ có thể thực hiện công tác chinh phục toàn thể vũ trụ. Thần thìkhó nhận
thấy và vô hình đối với con người, vàcông việc của Thần thìkhông cókhả năng để lại thêm bất
kỳ chứng cứ hoặc sự thật nào về công tác của Đức Chúa Trời đối với con người. Con người sẽ
không bao giờ được thấy khuôn mặt thật sự của Đức Chúa Trời, vàhọ sẽ luôn luôn tin vào một
Đức Chúa Trời mơ hồ không tồn tại. Con người sẽ không bao giờ thấy được mặt Đức Chúa Trời,
cũng sẽ không bao giờ nghe được những lời do Đức Chúa Trời đích thân phán dạy. Sau cùng, sự
tưởng tượng của con người làtrống rỗng, vàkhông thể thay thế khuôn mặt thật của Đức Chúa Trời;
tâm tính vốn cócủa Đức Chúa Trời, vàcông tác của chính Đức Chúa Trời, không thể bị mạo danh
bởi con người. Đức Chúa Trời vôhình trên trời vàcông tác của Ngài chỉ cóthể được đem đến trái
đất bởi Đức Chúa Trời nhập thể, đích thân thực hiện công tác của Ngài giữa con người. Đây là

cách lý tưởng nhất để Đức Chúa Trời xuất hiện với con người, mà con người thấy được Đức Chúa
Trời vàbiết được khuôn mặt thật của Đức Chúa Trời, và điều đó không thể đạt được bởi một Đức
Chúa Trời không nhập thể.
Trích từ “Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lần này trở lại, Đức Chúa Trời đến để thực hiện công tác không phải trong một thân thể thuộc
linh, màtrong một thân thể rất bình thường. Hơn nữa, đó không những làthân thể của Đức Chúa
Trời nhập thể lần thứ hai, màcòn làthân thể mà thông qua đó Đức Chúa Trời trở lại trong xác thịt.
Đó là một xác thịt rất bình thường. Ngươi không thể thấy bất cứ điều gìkhiến Ngài nổi bật hơn
những người khác, nhưng ngươi có thể nhận từ Ngài những lẽ thật chưa từng được nghe thấy trước
đây. Xác thịt tầm thường này làhiện thân của tất cả những lời của lẽ thật từ Đức Chúa Trời, đảm
nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, vàbày tỏ toàn bộ tâm tính của Đức Chúa
Trời cho con người hiểu được. Chẳng phải ngươi rất ham muốn được nhì
n thấy Đức Chúa Trời
trên trời sao? Chẳng phải ngươi rất ham muốn hiểu được Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải
ngươi rất ham muốn nhìn thấy đích đến của nhân loại sao? Ngài sẽ nói với ngươi tất cả những điều
huyền bínày – những huyền bí mà không con người nào đã có thể nói với ngươi, và Ngài cũng sẽ
nói với ngươi về những lẽ thật mà ngươi không hiểu. Ngài làcánh cổng vào vương quốc của ngươi,
và người hướng dẫn của ngươi vào thời đại mới. Một xác thịt bình thường như thế nắm giữ nhiều
lẽ mầu nhiệm khôn lường. Những việc làm của Ngài có thể khó hiểu với ngươi, nhưng toàn bộ
mục tiêu của công tác Ngài làm thì đủ để ngươi thấy rằng Ngài không phải làmột xác thịt đơn giản
như người ta tưởng. Vì Ngài đại diện cho ýmuốn của Đức Chúa Trời vàsự chăm sóc được Đức
Chúa Trời thể hiện đối với nhân loại trong thời kỳ sau rốt. Mặc dù ngươi không thể nghe thấy
những lời của Ngài mà dường như làm rung chuyển các tầng trời và đất hoặc nhìn thấy đôi mắt
Ngài như những ngọn lửa hừng, và dù ngươi không thể cảm nhận được sự sửa dạy của cây gậy sắt
của Ngài, tuy nhiên, ngươi có thể nghe thấy từ những lời của Ngài rằng Đức Chúa Trời đầy phẫn
nộ vàbiết rằng Đức Chúa Trời đang thể hiện lòng thương xót với nhân loại; ngươi có thể thấy tâm
tính công chính của Đức Chúa Trời vàsự khôn ngoan của Ngài, và hơn thế nữa, nhận ra sự quan
tâm lo lắng của Đức Chúa Trời dành cho cả nhân loại. Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ
sau rốt là để cho phép con người thấy được Đức Chúa Trời trên trời đang sống giữa những con
người trên đất, và để giúp con người biết đến, vâng lời, tôn kính, vàyêu mến Đức Chúa Trời. Đây
làlýdo tại sao Ngài đã trở lại trong xác thịt lần thứ hai. Dùnhững gì con người nhìn thấy ngày
nay làmột Đức Chúa Trời giống như con người, một Đức Chúa Trời cómột cái mũi và hai con

mắt, vàmột Đức Chúa Trời không cógìnổi bật, nhưng cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ cho các ngươi
thấy rằng nếu con người này không tồn tại, thìtrời và đất sẽ trải qua một sự thay đổi vôcùng lớn;
nếu con người này không tồn tại, thìcác tầng trời sẽ trở nên mờ mịt, đất sẽ rơi vào hỗn loạn, vàcả
nhân loại sẽ sống giữa nạn đói và bệnh dịch. Ngài sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu Đức Chúa Trời
nhập thể không đến để cứu rỗi các ngươi trong thời kỳ sau rốt, thì Đức Chúa Trời hẳn đã hủy diệt
cả nhân loại trong địa ngục từ lâu; nếu xác thịt này không tồn tại, thì các ngươi sẽ mãi mãi lànhững
tội nhân truyền kiếp, vàsẽ muôn thuở lànhững xác chết. Các ngươi nên biết rằng nếu xác thịt này
không tồn tại, thìcả nhân loại sẽ đối mặt với một tai họa không thể tránh khỏi vàsẽ thấy không
thể nào thoát khỏi sự trừng phạt thậm chícòn nghiêm trọng hơn của Đức Chúa Trời dành cho loài
người trong thời kỳ sau rốt. Nếu xác thịt bình thường này đã không được sinh ra, thìtất cả các
ngươi sẽ ở trong tình trạng muốn sống cũng không được màmuốn chết cũng không xong; nếu xác
thịt này không tồn tại, thì ngày nay các ngươi sẽ không thể nhận được lẽ thật và đến trước ngôi
của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó, các ngươi sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt bởi vìnhững tội
lỗi ghêtởm của mình. Các ngươi có biết rằng nếu không nhờ sự trở lại của Đức Chúa Trời trong
xác thịt, thìkhông ai sẽ cómột cơ hội được cứu rỗi; vànếu không nhờ sự hiện đến của xác thịt
này, thì Đức Chúa Trời hẳn đã chấm dứt thời đại cũ từ lâu. Như thế, các ngươi vẫn còn cóthể chối
bỏ sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sao? Vì các ngươi có thể được lợi rất nhiều từ con
người bình thường này, tại sao các ngươi lại không vui mừng chấp nhận Ngài?
Công tác của Đức Chúa Trời là điều ngươi không thể lĩnh hội được. Nếu ngươi không thể
hoàn toàn nắm được liệu lựa chọn của mình cóđúng hay không, hay ngươi cũng không thể biết
được liệu công tác của Đức Chúa Trời cóthể thành công hay không, thìtại sao ngươi không thử
vận may của mình vàxem liệu con người bình thường này cóthể giúp ngươi được nhiều hay không,
vàliệu Đức Chúa Trời đã thực sự làm công tác vĩ đại hay không? Tuy nhiên, Ta phải nói với ngươi
rằng vào thời của Nô-ê, con người đã ăn, uống, cưới, gả đến mức Đức Chúa Trời không thể chịu
đựng được khi chứng kiến, vìthế, Ngài đã trút một trận lụt lớn để hủy diệt loài người, chỉ tha cho
gia đình tám người của Nô-êcùng tất cả các loài chim vàthú. Tuy nhiên, trong thời kỳ sau rốt,
những ai được Đức Chúa Trời tha lànhững người đã trung thành với Ngài cho đến cuối cùng. Mặc
dùcả hai thời đại đều lànhững thời kỳ vôcùng bại hoại mà Đức Chúa Trời không chịu đựng nổi
khi chứng kiến, và loài người trong cả hai thời đại đã trở nên bại hoại đến nỗi họ phủ nhận Đức
Chúa Trời làChúa của họ, nhưng Đức Chúa Trời đã chỉ hủy diệt con người trong thời của Nô-ê.
Nhân loại trong cả hai thời đại đã khiến Đức Chúa Trời vô cùng đau buồn, tuy nhiên cho đến bây

giờ, Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn với con người của thời kỳ sau rốt. Tại sao lại như vậy? Các
ngươi đã bao giờ tự hỏi tại sao chưa? Nếu các ngươi thực sự không biết, thì để Ta nói cho các
ngươi biết. Lý do mà Đức Chúa Trời cóthể ban ân điển cho con người trong thời kỳ sau rốt không
phải làvìhọ ít bại hoại hơn con người trong thời của Nô-ê, hay họ đã tỏ ra ăn năn với Đức Chúa
Trời, càng không phải vìcông nghệ trong thời kỳ sau rốt đã quátiến bộ đến nỗi Đức Chúa Trời
không đành hủy diệt họ. Thay vào đó, chính là vì Đức Chúa Trời cócông tác phải làm trong một
nhóm người trong thời kỳ sau rốt, và vì Đức Chúa Trời mong muốn đích thân thực hiện công tác
này trong sự nhập thể của Ngài. Hơn nữa, Đức Chúa Trời muốn chọn một bộ phận trong nhóm
này để trở thành đối tượng cứu rỗi của Ngài vàthành quả của kế hoạch quản lýcủa Ngài, vàmang
những con người này vào trong thời đại kế tiếp. Do đó, cho dù thế nào đi nữa, cái giá mà Đức
Chúa Trời phải trả này đã hoàn toàn nằm trong sự chuẩn bị cho công tác màxác thịt nhập thể của
Ngài sẽ làm trong thời kỳ sau rốt. Việc các ngươi đã đến được ngày hôm nay lànhờ xác thịt này.
Chính bởi Đức Chúa Trời sống trong xác thịt mà các ngươi có cơ hội sống sót. Toàn bộ điều may
mắn này đã có được nhờ con người bình thường này. Không chỉ cóthế, cuối cùng, mọi quốc gia
sẽ thờ phượng con người bình thường này, cũng như dâng lời tạ ơn và vâng lời con người tầm
thường này, bởi vìchính lẽ thật, sự sống, và đường đi Ngài mang đến đã cứu rỗi toàn thể nhân loại,
xoa dịu mâu thuẫn giữa con người và Đức Chúa Trời, thu hẹp khoảng cách giữa họ, và đã mở ra
một sự kết nối giữa những suy nghĩ của Đức Chúa Trời và con người. Cũng chính Ngài là Đấng
đã đạt được vinh hiển còn lớn lao hơn cho Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ một người bình thường như
thế này không xứng đáng với sự tin cậy vàtôn thờ của ngươi sao? Chẳng lẽ một xác thịt bình
thường như thế không phùhợp để được gọi là Đấng Christ sao? Chẳng lẽ một người bình thường
như thế không thể trở thành sự hiển lộ của Đức Chúa Trời giữa con người sao? Chẳng lẽ một người
như thế, người đã tha cho nhân loại khỏi chịu thảm họa, lại không xứng đáng với tình yêu của các
ngươi và khao khát giữ lấy Ngài của các ngươi sao? Nếu các ngươi chối bỏ những lẽ thật được bày
tỏ từ miệng Ngài vàghét sự tồn tại của Ngài ở giữa các ngươi, thì cuối cùng, các ngươi sẽ trở nên
ra sao?
Toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt được thực hiện thông qua con
người bình thường này. Ngài sẽ ban cho ngươi mọi thứ, và hơn nữa, Ngài sẽ cóthể quyết định mọi
thứ liên quan đến ngươi. Một người như thế cóthể nào như các ngươi nghĩ: một người đơn giản
đến mức không đáng được đề cập? Chẳng lẽ lẽ thật của Ngài không đủ để hoàn toàn thuyết phục
các ngươi sao? Chẳng lẽ chứng ngôn về những việc làm của Ngài không đủ để hoàn toàn thuyết

phục các ngươi sao? Hay chẳng lẽ con đường màNgài dẫn dắt các ngươi không xứng đáng để các
ngươi đi sao? Xét cho cùng thì điều gìkhiến các ngươi căm ghét Ngài, từ bỏ Ngài vàlánh xa Ngài?
Chính con người này bày tỏ lẽ thật, chính con người này cung cấp lẽ thật, và chính con người này
cho các ngươi một con đường để đi theo. Lẽ nào các ngươi vẫn không thể tìm được dấu vết công
tác của Đức Chúa Trời trong những lẽ thật này? Không cócông tác của Jêsus, thì loài người đã
không thể bước xuống khỏi thập tự giá, nhưng không có sự nhập thể của ngày hôm nay, thìnhững
người bước xuống khỏi thập tự giákhông bao giờ cóthể nhận được sự chấp thuận của Đức Chúa
Trời hoặc bước vào thời đại mới. Không cósự hiện đến của con người bình thường này, thìcác
ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội hoặc đủ tư cách để nhìn thấy diện mạo thực của Đức Chúa Trời,
vìhết thảy các ngươi đều lànhững đối tượng đáng bị hủy diệt từ lâu. Bởi vìsự hiện đến của sự
nhập thể thứ hai của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các người vàtỏ lòng
thương xót các ngươi. Dẫu vậy, những lời Ta phải để lại cho các ngươi cuối cùng vẫn lànhững lời
này: Con người bình thường này, Đức Chúa Trời nhập thể, cótầm quan trọng sống còn đối với các
ngươi. Đây là việc vĩ đại Đức Chúa Trời đã làm giữa con người.
Trích từ “Ngươi đã biết chưa? Đức Chúa Trời đã làm một việc vĩ đại giữa con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những ai mong muốn có được sự sống màkhông dựa vào lẽ thật do Đấng Christ phán dạy là
những kẻ nực cười nhất thế gian, vànhững ai không chấp nhận con đường sự sống do Đấng Christ
mang lại đều bị lạc trong mộng tưởng. Vàvìvậy, Ta nói rằng những kẻ không chấp nhận Đấng
Christ của thời kỳ sau rốt sẽ mãi bị Đức Chúa Trời khinh miệt. Đấng Christ làcổng vào vương
quốc của con người trong thời kỳ sau rốt, vàkhông cóai cóthể đi vòng sau Ngài. Không ai có thể
được Đức Chúa Trời hoàn thiện mà không thông qua Đấng Christ. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời,
vậy thì ngươi phải chấp nhận những lời của Ngài vàvâng phục con đường của Ngài. Ngươi không
thể chỉ nghĩ tới việc nhận lãnh ân phước trong khi không cókhả năng nhận lãnh lẽ thật, vàkhông
cókhả năng chấp nhận sự cung cấp sự sống. Đấng Christ đến trong thời kỳ sau rốt để cho tất cả
những ai thực sự tin ở Ngài cóthể được cung cấp sự sống. Công tác của Ngài là để khép lại thời
đại cũ và bước vào thời đại mới, vàcông tác của Ngài là con đường màtất cả những ai sẽ bước
vào thời đại mới phải đi qua. Nếu ngươi không thể thừa nhận Ngài, mà thay vào đó chỉ trích, báng
bổ, hay thậm chíhành hạ Ngài, thì ngươi chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đời đời, vàsẽ không bao giờ
bước vào được vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi Đấng Christ này, chính Ngài làsự tỏ hiện của
Đức Thánh Linh, sự tỏ hiện của Đức Chúa Trời, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã giao phó để làm
công tác của Ngài trên trần thế. Vàvìvậy, Ta nói rằng nếu ngươi không chấp nhận tất cả những gì

được thực hiện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thì ngươi đang báng bổ Đức Thánh Linh. Quả
báo mànhững kẻ báng bổ Đức Thánh Linh phải chịu là điều hiển nhiên với tất cả mọi người. Ta
cũng nói cho ngươi biết rằng nếu ngươi chống lại Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, nếu ngươi bác
bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thìsẽ không cóai khác chịu hậu quả thay ngươi cả. Hơn nữa,
từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn cơ hội nào khác để có được sự chấp thuận của Đức Chúa
Trời; ngay cả khi ngươi cố chuộc lỗi, thì ngươi cũng sẽ không bao giờ thấy được dung nhan Đức
Chúa Trời lần nữa. Bởi điều ngươi chống lại chẳng phải một con người, điều ngươi bác bỏ chẳng
phải một sinh linh yếu đuối, mà là Đấng Christ. Ngươi có biết hậu quả của việc này sẽ làgìkhông?
Ngươi sẽ không phải làgây ra một lỗi nhỏ, màphạm một tội tày trời. Vàvìvậy, Ta khuyên mọi
người đừng cố giương nanh chống lại lẽ thật, hay đưa ra những lời chỉ trích bừa bãi, bởi chỉ cólẽ
thật mới mang lại cho ngươi sự sống, vàkhông gìngoài lẽ thật cóthể giúp ngươi được tái sinh và
chiêm ngưỡng dung nhan Đức Chúa Trời một lần nữa.
Trích từ “Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới cóthể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu” trong Lời xuất
hiện trong xác thịt

3. Sự khác nhau giữa công tác của Đức Chúa Trời nhập thể
vàcông tác của Thần
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Việc cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời không được thực hiện trực tiếp bằng phương cách
của Thần vàthân phận của Thần, vì con người không thể chạm vào hay nhìn thấy Thần của Ngài,
cũng không thể đến gần. Nếu Ngài cố gắng cứu con người trực tiếp theo cách của Thần, thìcon
người sẽ không thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không mặc lấy hình dáng
bên ngoài của một con người thọ tạo, thìsẽ không có cách nào để con người nhận được sự cứu rỗi
này. Vì con người không cócách nào tiếp cận Ngài, cũng như không ai cóthể đến gần đám mây
của Đức Giê-hô-va. Chỉ bằng cách trở thành một con người thọ tạo, nghĩa là, chỉ bằng cách đặt lời
của Ngài vào trong thân thể xác thịt màNgài sắp trở thành, thìNgài mới cóthể đích thân làm thấm
nhuần lời này bên trong tất cả những ai theo Ngài. Chỉ khi đó con người mới cóthể đích thân nhìn
vànghe thấy lời Ngài, và hơn nữa mới cóthể sở hữu được lời Ngài, vàbằng cách này, họ mới đi
đến chỗ được cứu rỗi hoàn toàn. Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, sẽ không một con
người nào của thịt vàhuyết cóthể nhận được sự cứu rỗi lớn lao như thế, cũng không một người
nào sẽ được cứu rỗi. Nếu Thần của Đức Chúa Trời hoạt động trực tiếp giữa nhân loại, thìtoàn bộ
nhân loại sẽ bị hạ gục, nếu không, không có cách nào để tiếp xúc được với Đức Chúa Trời, họ sẽ
hoàn toàn bị Sa-tan bắt giữ.
Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời bước vào một giai đoạn công tác mới trong thời kỳ sau rốt. Ngài sẽ tỏ lộ nhiều
hơn nữa về tâm tính của Ngài, và đó sẽ không phải làlòng nhân từ vàtình yêu của thời đại Jêsus.
VìNgài cócông tác mới trong tay, công tác mới này sẽ đi kèm một tâm tính mới. Vìvậy, nếu công
tác này được thực hiện bởi Thần – nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, mà thay vào đó,
Thần phán trực tiếp qua tiếng sấm hầu cho con người không cócách nào tiếp xúc với Ngài, thìliệu
con người cóthể biết được tâm tính của Ngài không? Nếu chỉ cóThần làm công tác, thì con người
sẽ không cócách nào biết được tâm tính của Đức Chúa Trời. Mọi người chỉ cóthể tận mắt thấy
được tâm tính của Đức Chúa Trời khi Ngài trở nên xác thịt, khi Lời xuất hiện trong xác thịt, và
Ngài biểu lộ toàn bộ tâm tính của mình thông qua xác thịt. Đức Chúa Trời quả thật vàthực sự sống
giữa con người. Ngài làhữu hình; con người thực sự cóthể tiếp xúc với tâm tính của Ngài, tiếp

xúc với những gìNgài cóvànhững gìvề Ngài; chỉ bằng cách này, con người mới cóthể thực sự
nhận biết Ngài.
Trích từ “Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác của xác thịt đòi hỏi nhiều khó khăn, và xác thịt không thể cóthân phận vĩ đại giống
như Thần, Ngài không thể thực hiện những việc siêu phàm giống như Thần, càng không thể có
thẩm quyền giống như Thần. Tuy nhiên, thực chất công tác thực hiện bởi xác thịt tầm thường này
lại vượt trội hơn nhiều so với công tác được Thần trực tiếp thực hiện, vàchính xác thịt này làsự
đáp ứng cho những nhu cầu của cả nhân loại. Đối với những người sẽ được cứu rỗi, giátrị sử dụng
của Thần thấp hơn nhiều so với xác thịt: Công tác của Thần cóthể bao trùm toàn thể vũ trụ, xuyên
khắp tất cả núi non, sông hồ, và đại dương, nhưng công tác của xác thịt liên quan một cách hiệu
quả hơn đến từng người Ngài tiếp xúc. Hơn nữa, xác thịt của Đức Chúa Trời với hình dạng hữu
hình cóthể được con người hiểu vàtin cậy hơn, có thể làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của con người
về Đức Chúa Trời, vàcó thể để lại cho con người một ấn tượng sâu sắc hơn về những việc làm
thực sự của Đức Chúa Trời. Công tác của Thần bị phủ màn huyền bí; người phàm khó mà dò lường
được, vàthậm chíhọ còn khóthấy hơn, và vì thế họ chỉ cóthể dựa vào những tưởng tượng rỗng
tuếch. Tuy nhiên, công tác của xác thịt thì bình thường, dựa trên hiện thực, giàu sự khôn ngoan,
vàlàmột sự thật có thể nhìn thấy bằng mắt trần của con người; con người có thể tự mình trải
nghiệm sự khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời, vàkhông cần sử dụng trí tưởng tượng
phong phúcủa họ. Đây là tính chính xác và giá trị thực trong công tác của Đức Chúa Trời trong
xác thịt. Thần chỉ cóthể làm những điều con người không thể thấy và khó tưởng tượng ra, vídụ
như sự khai sáng của Thần, sự lay động của Thần, vàsự hướng dẫn của Thần, nhưng đối với con
người cótrítuệ, thìnhững điều này không mang lại bất kỳ ý nghĩa rõ ràng nào. Chúng chỉ mang
lại một sự lay động, hoặc một ý nghĩa tổng quát, vàkhông thể đưa ra chỉ dẫn bằng lời. Tuy nhiên,
công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt thìkhác biệt rất nhiều: Nó đòi hỏi sự hướng dẫn chính
xác của lời, nó có ý muốn rõ ràng, vàcó những mục tiêu yêu cầu rõ ràng. Vàvìthế con người
không cần phải dòdẫm xung quanh, hoặc sử dụng trí tưởng tượng của mình, càng không cần phải
suy đoán. Đây là sự rõràng của công tác trong xác thịt, vànókhác nhiều so với công tác của Thần.
Công tác của Thần chỉ phùhợp cho một phạm vi giới hạn vàkhông thể thay thế công tác của xác
thịt. Công tác của xác thịt mang lại cho con người những mục tiêu chính xác, cần thiết hơn nhiều
vàsự hiểu biết thực hơn, có giá trị hơn nhiều so với công tác của Thần. Công tác cógiátrị lớn nhất
đối với con người bại hoại làcung cấp những lời chính xác, những mục tiêu rõ ràng để theo đuổi,

vànhững điều cóthể trông thấy vàchạm vào. Chỉ cócông tác thực tế vàsự hướng dẫn đúng lúc
mới phùhợp với thị hiếu của con người, vàchỉ cócông tác thực tế mới cóthể cứu rỗi con người
khỏi tâm tính bại hoại và suy đồi của họ. Điều này chỉ cóthể đạt được bởi Đức Chúa Trời nhập
thể; chỉ có Đức Chúa Trời nhập thể mới cóthể cứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại và suy đồi
của họ trước đây. Mặc dùThần làthực chất vốn cócủa Đức Chúa Trời, nhưng công việc như thế
này chỉ cóthể được thực hiện bởi xác thịt của Ngài. Nếu Thần chỉ đơn phương làm việc, thìcông
tác của Ngài không thể cóhiệu quả – đây là một sự thật hiển nhiên. Mặc dùhầu hết con người đã
trở thành kẻ thùcủa Đức Chúa Trời bởi vìxác thịt này, nhưng khi Ngài kết thúc công tác của mình,
thìnhững ai chống đối Ngài sẽ không chỉ không còn làkẻ thùcủa Ngài, màtrái lại sẽ trở thành
chứng nhân của Ngài. Họ sẽ trở thành những chứng nhân đã được Ngài chinh phục, những chứng
nhân tương hợp với Ngài vàkhông thể tách rời khỏi Ngài. Ngài sẽ khiến con người biết về tầm
quan trọng của công tác Ngài trong xác thịt đối với con người, và con người sẽ biết tầm quan trọng
của xác thịt này đối với ý nghĩa tồn tại của con người, sẽ biết giátrị thực của Ngài đối với sự
trưởng thành trong đời sống con người, và hơn thế nữa, sẽ biết rằng xác thịt này sẽ trở thành một
nguồn nước hằng sống trong đời sống mà con người không chịu rời xa. Mặc dùxác thịt nhập thể
của Đức Chúa Trời thua xa thân phận vàtâm tính của Đức Chúa Trời, và dường như đối với con
người thì không tương xứng với địa vị thực sự của Ngài, nhưng xác thịt này, thứ không sở hữu
hình tượng thực sự của Đức Chúa Trời, hoặc thân phận thực sự của Đức Chúa Trời, cóthể thực
hiện công tác màThần của Đức Chúa Trời không thể trực tiếp thực hiện. Đó chính là ý nghĩa và
giátrị thực sự trong sự nhập thể của Đức Chúa Trời, và chính ý nghĩa và giá trị này mà con người
không thể cảm kích vàthừa nhận. Mặc dùtoàn thể nhân loại đều kính trọng Thần của Đức Chúa
Trời và xem thường xác thịt của Đức Chúa Trời, bất kể họ nhìn nhận và suy nghĩ thế nào, thìý
nghĩa và giá trị thực sự của xác thịt vượt xa những gìcủa Thần. Tất nhiên, điều này chỉ liên quan
đến nhân loại bại hoại. Đối với tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật vàkhao khát sự xuất hiện của Đức
Chúa Trời, thìcông tác của Thần chỉ cung cấp sự cảm thúc hoặc linh hứng, vàmột cảm giác kỳ
diệu không thể giải thích và tưởng tượng được, một cảm giác vĩ đại, siêu việt và đáng ngưỡng mộ,
nhưng cũng không thể với tới và đạt được đối với tất cả. Con người vàThần của Đức Chúa Trời
chỉ cóthể nhìn nhau từ xa, như thể cómột khoảng cách rất xa giữa họ, vàhọ không bao giờ cóthể
tương đồng, như thể con người và Đức Chúa Trời bị chia cách bởi một ranh giới vôhình. Trên sự
thật, đây là một ảo giác màThần mang lại cho con người, đó là vì Thần và con người không cùng
một loại vàsẽ không bao giờ đồng tồn tại trong cùng một thế giới, vàbởi vìThần không có gì
thuộc về con người. Vìvậy, con người không cần Thần, bởi Thần không thể trực tiếp thực hiện

những công việc mà con người cần nhất. Công tác của xác thịt cung cấp cho con người những mục
tiêu thực sự để theo đuổi, những lời rõràng, vàmột cảm nhận rằng Ngài cóthật và bình thường,
rằng Ngài khiêm nhường vàbình dị. Mặc dù con người cóthể sợ Ngài, nhưng đối với hầu hết mọi
người thìNgài dễ gần: Con người cóthể thấy mặt Ngài, nghe tiếng Ngài, vàhọ không cần phải
nhìn Ngài từ xa. Đối với con người, xác thịt này cảm giác dễ tiếp cận, không xa cách, không khó
dò lường, màhữu hình vàcóthể chạm tới, bởi xác thịt này ở trong cùng một thế giới với con người.
Trích từ “Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Giờ đây con người thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời nhập thể thực sự phi thường, vàcó
nhiều điều trong đó mà con người không thể đạt được; đây là những lẽ mầu nhiệm vàphép lạ. Do
đó, nhiều người đã quy phục. Một số người chưa từng quy phục bất kỳ ai kể từ khi sinh ra, nhưng
khi họ thấy những lời của Đức Chúa Trời ngày nay, họ hoàn toàn quy phục tự lúc nào không hay,
vàhọ không mạo muội dòxét hoặc nói bất kỳ điều gì khác. Loài người đã chịu phục dưới lời và
phủ phục dưới sự phán xét bằng lời. Nếu Thần của Đức Chúa Trời phán trực tiếp với con người,
toàn nhân loại sẽ quy phục trước tiếng phán, sấp mình xuống màkhông cần lời mặc khải, cũng
giống như cách Phao-lô đã ngã xuống đất trong ánh sáng trên đường đến Đa-mách. Nếu Đức Chúa
Trời tiếp tục làm việc theo cách này, con người sẽ không bao giờ cóthể biết được sự bại hoại của
chính mình thông qua sự phán xét của lời vànhờ đó đạt được sự cứu rỗi. Chỉ thông qua việc trở
nên xác thịt, Đức Chúa Trời mới có thể đích thân truyền lời của Ngài đến tai của mỗi một con
người, hầu cho tất cả những ai có tai đều cóthể nghe thấy lời Ngài vànhận lấy công tác phán xét
bằng lời của Ngài. Chỉ đây mới làkết quả đạt được bằng lời Ngài, thay vìThần trở nên hiển hiện
để khiến con người sợ hãi màquy phục. Chỉ qua công tác thực tế mà phi thường này, thìtâm tính
cũ của con người, ẩn sâu bên trong nhiều năm, mới có thể bị phơi bày hoàn toàn, hầu cho con
người cóthể nhận ra nó và làm cho nó thay đổi. Tất cả những điều này đều làcông tác thực tế của
Đức Chúa Trời nhập thể, mà trong đó, với việc phán dạy vàthi hành sự phán xét một cách thực tế,
Ngài đạt được những kết quả của sự phán xét con người bằng lời. Đây là thẩm quyền của Đức
Chúa Trời nhập thể và là ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Nó được thực hiện để cho biết
thẩm quyền của Đức Chúa Trời nhập thể, để cho biết những kết quả đạt được bởi công tác của lời,
và để cho biết Thần đã đến trong xác thịt vàthể hiện thẩm quyền của Ngài thông qua việc phán
xét con người bằng lời. Mặc dùxác thịt của Ngài làhình thức bên ngoài của một nhân tính thông
thường và bình thường, nhưng chính những kết quả màlời Ngài đạt được đã cho con người thấy
rằng Ngài đầy thẩm quyền, rằng Ngài là chính Đức Chúa Trời, vàrằng những lời của Ngài làsự

bày tỏ của chính Đức Chúa Trời. Bằng cách này, toàn thể nhân loại được cho thấy rằng Ngài là
chính Đức Chúa Trời, rằng Ngài là chính Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt, vàrằng không ai được
xúc phạm Ngài, vàrằng không ai cóthể vượt qua sự phán xét bằng lời của Ngài, vàkhông một thế
lực bóng tối nào cóthể lấn át thẩm quyền của Ngài. Con người quy phục Ngài hoàn toàn vìNgài
làLời trở nên xác thịt, vìthẩm quyền của Ngài, vàvìsự phán xét bằng lời của Ngài. Công tác do
xác thịt nhập thể của Ngài mang lại làthẩm quyền màNgài sở hữu. Lýdo Ngài trở nên xác thịt là
bởi vìxác thịt cũng có thể sở hữu thẩm quyền, vàNgài cókhả năng thực hiện công tác một cách
thực tế giữa nhân loại, theo cách hiển hiện vàhữu hình đối với con người. Công tác này thiết thực
hơn nhiều so với công tác được thực hiện trực tiếp bởi Thần của Đức Chúa Trời, Đấng sở hữu mọi
thẩm quyền, vànhững kết quả của nó cũng rõ ràng. Điều này làdo xác thịt nhập thể của Đức Chúa
Trời cóthể phán dạy vàlàm việc một cách thực tế. Hình dạng bên ngoài của xác thịt Ngài không
có thẩm quyền, và con người có thể tiếp cận, trong khi thực chất của Ngài mang thẩm quyền,
nhưng không ai có thể thấy được thẩm quyền của Ngài. Khi Ngài phán vàlàm việc, con người
không thể phát hiện ra sự tồn tại của thẩm quyền của Ngài; điều này tạo điều kiện cho Ngài thực
hiện công tác mang tính chất thực tế. Tất cả công tác thực tế này cóthể đạt được kết quả. Mặc dù
không ai nhận ra Ngài nắm giữ thẩm quyền, hoặc thấy rằng Ngài không thể bị xúc phạm, hoặc
nhìn thấy cơn thịnh nộ của Ngài, nhưng Ngài đạt được những kết quả dự định của lời Ngài thông
qua thẩm quyền được che giấu của Ngài, cơn thịnh nộ ẩn giấu của Ngài, vànhững lời màNgài
phán công khai. Nói cách khác, qua giọng điệu của Ngài, sự nghiêm khắc trong lời nói của Ngài,
vàtất cả sự khôn ngoan của lời Ngài, con người hoàn toàn được thuyết phục. Theo cách này, con
người quy phục lời của Đức Chúa Trời nhập thể, Đấng dường như không có thẩm quyền gì, qua
đó hoàn thành mục tiêu cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời. Đây là một khía cạnh khác về ý
nghĩa sự nhập thể của Ngài: để phán một cách thiết thực hơn và để cho hiện thực của lời Ngài có
ảnh hưởng đến con người, hầu cho con người có thể chứng kiến quyền năng của lời Đức Chúa
Trời. Do đó, nếu công tác này không được thực hiện thông qua sự nhập thể, thìsẽ không đạt được
một chút kết quả nào vàsẽ không thể hoàn toàn cứu được những tội nhân. Nếu Đức Chúa Trời
không trở nên xác thịt, Ngài sẽ vẫn làThần, Đấng vừa không thể nhìn thấy, vừa không thể tiếp cận
đối với con người. Con người làmột loài thọ tạo thuộc xác thịt, họ và Đức Chúa Trời thuộc về hai
thế giới khác nhau vàsở hữu những bản chất khác nhau. Thần của Đức Chúa Trời không tương
hợp với con người, những kẻ thuộc về xác thịt, và đơn giản làkhông cách nào thiết lập được mối
quan hệ giữa họ, chưa kể rằng con người không cókhả năng biến hóa thành thần. Như vậy, Thần
của Đức Chúa Trời phải trở thành một loài thọ tạo để làm công tác ban đầu của Ngài. Đức Chúa

Trời có thể vừa thăng lên nơi cao nhất, vừa hạ mình xuống để trở thành một con người thọ tạo,
làm việc giữa loài người vàsống giữa họ, nhưng con người không thể thăng lên nơi cao nhất và
trở thành thần, họ càng không thể giáng xuống nơi thấp nhất. Đây là lý do Đức Chúa Trời phải trở
nên xác thịt để thực hiện công tác của Ngài. Cũng vậy, trong lần nhập thể đầu tiên, chỉ xác thịt của
Đức Chúa Trời nhập thể mới cóthể cứu chuộc con người thông qua việc chịu đóng đinh của Ngài,
trong khi sẽ không có cách nào để Thần của Đức Chúa Trời bị đóng đinh như một của lễ chuộc tội
cho con người. Đức Chúa Trời có thể trực tiếp trở nên xác thịt để làm của lễ chuộc tội cho con
người, nhưng con người không thể trực tiếp thăng thiên để nhận lấy của lễ chuộc tội mà Đức Chúa
Trời đã chuẩn bị cho họ. Như vậy, tất cả những gìkhả thi làcầu xin Đức Chúa Trời di chuyển qua
lại vài lần giữa trời và đất, chứ không phải để con người thăng thiên để nhận lấy sự cứu rỗi này, vì
con người đã sa ngã và hơn nữa, con người đơn giản làkhông thể thăng thiên, càng không thể có
được của lễ chuộc tội. Do đó, Jêsus đã cần phải đến giữa loài người và đích thân làm công tác mà
con người đơn giản làkhông thể thực hiện được. Mỗi lần Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, đó là
điều tuyệt đối cần thiết. Nếu bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể được thực hiện trực tiếp bởi Thần
của Đức Chúa Trời, thì Ngài đã không phải chịu sự nhục nhãcủa việc nhập thể.
Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Bởi vì người bị phán xét là con người, con người của xác thịt và đã bị làm cho bại hoại, và
không phải làlinh hồn của Sa-tan bị phán xét trực tiếp, công tác phán xét do đó không được thực
hiện trong cõi tâm linh, màở giữa con người. Không ai phùhợp và đủ tư cách hơn Đức Chúa Trời
trong xác thịt cho công tác phán xét sự bại hoại của con người xác thịt. Nếu sự phán xét được thực
hiện trực tiếp bởi Thần của Đức Chúa Trời, thìnósẽ không bao quát toàn diện. Hơn nữa, công tác
như thế sẽ khó cho con người chấp nhận, bởi Thần thìkhông thể mặt đối mặt với con người, vàvì
điều này, hiệu quả sẽ không xảy ra ngay lập tức, con người sẽ càng không thể thấy tâm tính không
thể xúc phạm của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng hơn. Sa-tan chỉ cóthể bị đánh bại hoàn toàn
nếu Đức Chúa Trời trong xác thịt phán xét sự bại hoại của nhân loại. Giống như con người sở hữu
nhân tính bình thường, Đức Chúa Trời trong xác thịt cóthể trực tiếp phán xét sự bất chính của con
người; đây là dấu hiệu của sự thánh khiết vốn cócủa Ngài, vàcủa sự phi thường của Ngài. Chỉ có
Đức Chúa Trời mới có đủ tư cách và ở vị trí để phán xét con người, bởi vìNgài sở hữu lẽ thật và
sự công chính, vàvìthế Ngài có thể phán xét con người. Những ai không có lẽ thật vàsự công
chính thìkhông phùhợp để phán xét những người khác. Nếu công tác này được thực hiện bởi Thần
của Đức Chúa Trời, thìnósẽ không cóýnghĩa làsự chiến thắng trước Sa-tan. Thần vốn cao quý

hơn người phàm, vàThần của Đức Chúa Trời vốn thánh khiết, vàchiến thắng xác thịt. Nếu Thần
trực tiếp thực hiện công tác này, thìNgài sẽ không thể phán xét tất cả sự bất tuân của con người
vàkhông thể tỏ lộ tất cả sự bất chính của con người. Bởi công tác phán xét cũng được thực hiện
qua những quan niệm của con người về Đức Chúa Trời, và con người chưa bao giờ cóbất kỳ quan
niệm nào về Thần, vàvìthế Thần không có khả năng tỏ lộ sự bất chính của con người tốt hơn,
càng không thể hoàn toàn phơi bày sự bất chính đó. Đức Chúa Trời nhập thể làkẻ thùcủa tất cả
những ai không biết đến Ngài. Qua việc phán xét những quan niệm vàsự chống đối của con người
đối với Ngài, Ngài phơi bày tất cả sự bất tuân của nhân loại. Hiệu quả của công tác Ngài làm trong
xác thịt rõ ràng hơn hiệu quả trong công tác của Thần. Vàvìvậy, sự phán xét toàn nhân loại không
được thực hiện trực tiếp bởi Thần màlàcông tác của Đức Chúa Trời nhập thể. Con người cóthể
nhìn thấy vàchạm vào Đức Chúa Trời trong xác thịt, và Đức Chúa Trời trong xác thịt cóthể hoàn
toàn chinh phục con người. Trong mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời trong xác thịt, con người
tiến triển từ chống đối sang vâng phục, từ áp bức sang chấp nhận, từ quan niệm sang hiểu biết, và
từ chối bỏ sang yêu thương – đây là những hiệu quả trong công tác của Đức Chúa Trời nhập thể.
Con người chỉ được cứu rỗi thông qua việc chấp nhận sự phán xét của Ngài, con người chỉ dần
dần biết đến Ngài qua những lời phán từ miệng Ngài, con người được Ngài chinh phục trong khi
chống đối Ngài, vàhọ nhận được sự sống do Ngài ban cho trong khi chấp nhận hình phạt của Ngài.
Tất cả những công tác này làcông tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt, vàkhông phải làcông tác
của Đức Chúa Trời trong thân phận của Ngài làThần. Công tác được thực hiện bởi Đức Chúa Trời
nhập thể là công tác vĩ đại nhất, vàcông tác sâu sắc nhất, vàphần cốt yếu trong ba giai đoạn công
tác của Đức Chúa Trời là hai giai đoạn trong công tác nhập thể.
Trích từ “Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Điều tốt nhất ở công tác trong xác thịt của Ngài làNgài cóthể để lại những lời chính xác và
những khuyến giục, vàýmuốn cụ thể của Ngài đối với loài người cho những ai theo Ngài, để sau
đó những người theo Ngài cóthể truyền đạt lại chính xác hơn và cụ thể hơn về tất cả công tác của
Ngài trong xác thịt vàýmuốn của Ngài đối với toàn thể nhân loại cho những ai chấp nhận đường
lối này. Chỉ cócông tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt giữa con người mới thực sự đạt tới sự
thật là Đức Chúa Trời ở cùng vàsống cùng con người. Chỉ công tác này mới thỏa mong ước của
con người được thấy mặt Đức Chúa Trời, chứng kiến công việc của Đức Chúa Trời, vànghe chính
lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhập thể kết thúc thời đại khi màchỉ cóphần lưng của Đức
Giê-hô-va xuất hiện trước loài người, và Ngài cũng chấm dứt thời đại loài người đặt niềm tin vào

một Đức Chúa Trời mơ hồ. Đặc biệt, công tác của Đức Chúa Trời nhập thể sau cùng mang cả nhân
loại vào một thời đại thực tế hơn, thiết thực hơn, và tươi đẹp hơn. Ngài không chỉ kết thúc Thời
đại Luật pháp vàgiáo lý màquan trọng hơn, Ngài mặc khải cho loài người một Đức Chúa Trời
thật và bình thường, Đấng công chính vàthánh khiết, Đấng mở ra công tác của kế hoạch quản lý
và Đấng cho thấy những lẽ mầu nhiệm và đích đến của loài người, Đấng đã tạo nên loài người và
kết thúc công tác quản lý, và Đấng đã ẩn đi hàng ngàn năm. Ngài kết thúc hoàn toàn thời đại của
sự mơ hồ, Ngài chấm dứt thời đại màtoàn nhân loại ước muốn tìm biết mặt Đức Chúa Trời nhưng
đã không thể, Ngài kết thúc thời đại toàn nhân loại phục vụ Sa-tan, vàNgài dẫn dắt toàn nhân loại
suốt con đường bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Tất cả những điều này làkết quả công
tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt thay vìcủa Thần của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời
làm việc trong xác thịt, thìnhững ai theo Ngài sẽ không còn tìm kiếm vàdòdẫm những điều dường
như vừa tồn tại, vừa không tồn tại, vàhọ thôi không đoán về ýmuốn của Đức Chúa Trời mơ hồ.
Khi Đức Chúa Trời truyền bácông tác của Ngài trong xác thịt, thìnhững ai theo Ngài sẽ truyền
lại công tác mà Ngài đã thực hiện trong xác thịt cho mọi tôn giáo vàgiáo phái, vàhọ sẽ truyền đạt
toàn bộ lời Ngài tới tai của toàn thể nhân loại. Tất cả những gì nghe được bởi những ai tiếp nhận
Phúc Âm của Ngài sẽ làthực tế trong công tác của Ngài, sẽ lànhững điều đích thân con người
nhìn và nghe được, vàsẽ làsự thật chứ không phải lời đồn. Những sự thật này làchứng cứ Ngài
dùng khi truyền bá công tác, và chúng cũng là những công cụ màNgài sử dụng trong việc truyền
bácông tác. Không cósự tồn tại của sự thật, thìPhúc Âm của Ngài sẽ không được truyền bára tất
cả các quốc gia vàkhắp mọi nơi; không có sự thật màchỉ cósự tưởng tượng của con người, thì
Ngài sẽ không bao giờ có thể thực hiện công tác chinh phục toàn thể vũ trụ. Thần thìkhó nhận
thấy và vô hình đối với con người, vàcông việc của Thần thìkhông cókhả năng để lại thêm bất
kỳ chứng cứ hoặc sự thật nào về công tác của Đức Chúa Trời đối với con người. Con người sẽ
không bao giờ được thấy khuôn mặt thật sự của Đức Chúa Trời, vàhọ sẽ luôn luôn tin vào một
Đức Chúa Trời mơ hồ không tồn tại. Con người sẽ không bao giờ thấy được mặt Đức Chúa Trời,
cũng sẽ không bao giờ nghe được những lời do Đức Chúa Trời đích thân phán dạy. Sau cùng, sự
tưởng tượng của con người làtrống rỗng, vàkhông thể thay thế khuôn mặt thật của Đức Chúa Trời;
tâm tính vốn cócủa Đức Chúa Trời, vàcông tác của chính Đức Chúa Trời, không thể bị mạo danh
bởi con người. Đức Chúa Trời vôhình trên trời vàcông tác của Ngài chỉ cóthể được đem đến trái
đất bởi Đức Chúa Trời nhập thể, đích thân thực hiện công tác của Ngài giữa con người. Đây là
cách lý tưởng nhất để Đức Chúa Trời xuất hiện với con người, mà con người thấy được Đức Chúa

Trời vàbiết được khuôn mặt thật của Đức Chúa Trời, và điều đó không thể đạt được bởi một Đức
Chúa Trời không nhập thể.
Trích từ “Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

4. Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức
Chúa Trời nhập thể
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Việc cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời không được thực hiện trực tiếp bằng phương cách
của Thần vàthân phận của Thần, vìcon người không thể chạm vào hay nhìn thấy Thần của Ngài,
cũng không thể đến gần. Nếu Ngài cố gắng cứu con người trực tiếp theo cách của Thần, thìcon
người sẽ không thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không mặc lấy hình dáng
bên ngoài của một con người thọ tạo, thìsẽ không có cách nào để con người nhận được sự cứu rỗi
này. Vì con người không cócách nào tiếp cận Ngài, cũng như không ai có thể đến gần đám mây
của Đức Giê-hô-va. Chỉ bằng cách trở thành một con người thọ tạo, nghĩa là, chỉ bằng cách đặt lời
của Ngài vào trong thân thể xác thịt màNgài sắp trở thành, thìNgài mới cóthể đích thân làm thấm
nhuần lời này bên trong tất cả những ai theo Ngài. Chỉ khi đó con người mới cóthể đích thân nhìn
vànghe thấy lời Ngài, và hơn nữa mới cóthể sở hữu được lời Ngài, vàbằng cách này, họ mới đi
đến chỗ được cứu rỗi hoàn toàn. Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, sẽ không một con
người nào của thịt vàhuyết cóthể nhận được sự cứu rỗi lớn lao như thế, cũng không một người
nào sẽ được cứu rỗi. Nếu Thần của Đức Chúa Trời hoạt động trực tiếp giữa nhân loại, thìtoàn bộ
nhân loại sẽ bị hạ gục, nếu không, không có cách nào để tiếp xúc được với Đức Chúa Trời, họ sẽ
hoàn toàn bị Sa-tan bắt giữ. Lần nhập thể đầu tiên là để cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, để cứu
chuộc họ bằng thân thể xác thịt của Jêsus, nghĩa là Ngài đã cứu con người khỏi thập tự giá, nhưng
tâm tính sa-tan bại hoại vẫn còn trong con người. Lần nhập thể thứ hai không còn để làm một của
lễ chuộc tội nữa, mà là để cứu rỗi hoàn toàn những ai đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Điều này
được thực hiện hầu cho những ai đã được tha thứ cóthể được giải thoát khỏi tội lỗi của mình và
được làm thanh sạch hoàn toàn, vàqua việc đạt được một tâm tính thay đổi, màthoát khỏi ảnh
hưởng bóng tối của Sa-tan vàtrở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách này, con người
mới cóthể được nên thánh hoàn toàn.
Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nhân loại bại hoại càng cần hơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhập thể
(Trích tuyển chọn chương lời Đức Chúa Trời)

Đức Chúa Trời trở nên xác thịt bởi vì đối tượng công tác của Ngài không phải làlinh hồn của
Sa-tan, hoặc bất kỳ vật vô hình nào, mà là con người, của xác thịt và đã bị làm bại hoại bởi Sa-tan.

Chính xác làvìxác thịt của con người đã bị làm cho bại hoại nên Đức Chúa Trời đã lấy con người
xác thịt làm đối tượng công tác của Ngài; hơn nữa, bởi vì con người là đối tượng của sự bại hoại,
nên Đức Chúa Trời đã lấy con người làm đối tượng công tác duy nhất của Ngài xuyên suốt tất cả
các giai đoạn trong công tác cứu rỗi của Ngài. Con người làphàm nhân, của thịt vàhuyết, và Đức
Chúa Trời là Đấng duy nhất cóthể cứu rỗi con người. Bằng cách này, Đức Chúa Trời phải trở nên
một xác thịt sở hữu những thuộc tính giống như con người để thực hiện công tác của Ngài, để cho
công tác của Ngài cóthể đạt hiệu quả tốt hơn. Đức Chúa Trời phải trở nên xác thịt để làm công tác
của Ngài chính xác vì con người làthuộc xác thịt, vàkhông cókhả năng chiến thắng tội lỗi hoặc
tháo gỡ bản thân khỏi xác thịt. Mặc dùthực chất vàthân phận của Đức Chúa Trời nhập thể khác
biệt rất nhiều so với thực chất vàthân phận của con người, nhưng vẻ bề ngoài của Ngài thìgiống
hệt với vẻ bề ngoài của con người; Ngài cóvẻ bề ngoài của một người bình thường, vàsống đời
sống của một người bình thường, vànhững ai gặp Ngài không thể nhận ra sự khác biệt với một
người bình thường. Vẻ bề ngoài bình thường và nhân tính bình thường này đủ để Ngài thực hiện
công tác thần thánh trong nhân tính bình thường. Xác thịt của Ngài cho phép Ngài thực hiện công
tác trong nhân tính bình thường, vàgiúp Ngài thực hiện công tác giữa con người, vànhân tính bình
thường của Ngài, hơn nữa, giúp Ngài tiến hành công tác cứu rỗi giữa con người. Mặc dùnhân tính
bình thường của Ngài đã gây nhiều xáo động giữa con người, nhưng sự xáo động như thế không
ảnh hưởng đến những hiệu quả bình thường trong công tác của Ngài. Nói tóm lại, công tác trong
xác thịt bình thường của Ngài vôcùng cólợi cho con người. Mặc dùphần lớn mọi người không
chấp nhận nhân tính bình thường của Ngài, nhưng công tác của Ngài vẫn cóthể đạt được kết quả,
vànhững kết quả này đạt được nhờ vào nhân tính bình thường của Ngài. Không nghi ngờ gìvề
điều này. Từ công tác của Ngài trong xác thịt, con người thu được nhiều thứ hơn gấp mười lần
hoặc hàng chục lần những quan niệm tồn tại giữa con người về nhân tính bình thường của Ngài,
vàtất cả những quan niệm như thế cuối cùng đều sẽ bị nuốt chửng bởi công tác của Ngài. Vàhiệu
quả màcông tác của Ngài đã đạt được, có nghĩa là, sự hiểu biết mà con người cóvề Ngài, vượt xa
những quan niệm của con người về Ngài. Không có cách nào để tưởng tượng hoặc đo lường công
tác màNgài thực hiện trong xác thịt, bởi xác thịt của Ngài không giống như của bất kỳ con người
xác thịt nào; mặc dùlớp vỏ bề ngoài thìgiống hệt nhau, nhưng thực chất thìkhông giống nhau.
Xác thịt của Ngài gây ra nhiều quan niệm giữa con người về Đức Chúa Trời, nhưng xác thịt của
Ngài cũng có thể cho phép con người có được nhiều sự hiểu biết, vàthậm chícòn có thể chinh
phục bất kỳ con người nào sở hữu lớp vỏ bề ngoài tương tự. Bởi Ngài không chỉ đơn thuần làmột
con người, mà còn là Đức Chúa Trời với lớp vỏ bề ngoài của một con người, vàkhông ai hoàn

toàn cóthể dò lường hoặc hiểu được Ngài. Một Đức Chúa Trời không thể thấy được vàvôhình
được mọi người yêu mến và chào đón. Nếu Đức Chúa Trời chỉ làmột Thần vô hình đối với con
người, thìquádễ dàng để con người tin vào Đức Chúa Trời. Người ta cóthể tự do tưởng tượng,
cóthể chọn bất kỳ hình ảnh nào họ muốn làm hình tượng của Đức Chúa Trời để làm hài lòng chính
mình vàkhiến mình cảm thấy vui. Bằng cách này, người ta cóthể làm bất kỳ điều gì mà Đức Chúa
Trời của bản thân họ thí
ch vàmuốn họ làm nhất, màkhông có bất kỳ sự đắn đo nào. Còn nữa,
người ta tin rằng không ai trung thành và sùng đạo hơn họ đối với Đức Chúa Trời, vàrằng tất cả
những kẻ khác lànhững con chóngoại lai vàbất trung với Đức Chúa Trời. Cóthể nói rằng đây là
điều được tìm kiếm bởi những ai cóniềm tin nơi Đức Chúa Trời mơ hồ vàdựa trên giáo lý; những
gìhọ tìm kiếm đều giống nhau, rất ítsự khác biệt. Đơn thuần lànhững hình ảnh về Đức Chúa Trời
trong trí tưởng tượng của họ thì khác nhau, nhưng thực chất của chúng thực sự đều như nhau.
Con người không băn khoăn về niềm tin vô tư của họ vào Đức Chúa Trời và tin vào Đức
Chúa Trời theo bất kỳ cách nào họ muốn. Đây là một trong những “quyền lợi vàsự tự do của con
người”, điều không ai cóthể can thiệp, bởi người ta tin vào Đức Chúa Trời của chính họ chứ không
phải Đức Chúa Trời của bất kỳ ai khác; đó là quyền sở hữu cánhân của họ, vàhầu hết mọi người
đều có loại quyền sở hữu cá nhân này. Người ta coi quyền sở hữu này làmột kho báu quý giá,
nhưng đối với Đức Chúa Trời thìkhông cógìthấp hèn hoặc vôgiátrị hơn, bởi không cóbiểu thị
chống đối Đức Chúa Trời nào rõ ràng hơn quyền sở hữu cánhân này của con người. Chính vìcông
tác của Đức Chúa Trời nhập thể mà Đức Chúa Trời trở nên xác thịt với một hình dáng hữu hình,
và là Đấng mà con người cóthể thấy vàchạm vào. Ngài không phải làmột Thần vôhình, màlà
một xác thịt con người cóthể thấy vàtiếp xúc. Tuy nhiên, hầu hết những vị Đức Chúa Trời mà
con người tin lànhững vị thần không xác thịt, vô hình, cũng có hình dáng tự do. Bằng cách này,
Đức Chúa Trời nhập thể đã trở thành kẻ thùcủa hầu hết những ai tin vào Đức Chúa Trời, vànhững
ai không thể chấp nhận sự thật về sự nhập thể của Đức Chúa Trời, tương tự, đã trở thành những
kẻ đối nghịch với Đức Chúa Trời. Con người sở hữu những quan niệm không phải vì cách tư duy
hay sự phản nghịch của họ, màvìquyền sở hữu cánhân này của con người. Chính vìquyền sở
hữu cánhân này màhầu hết con người chết, vàchính vị Đức Chúa Trời mơ hồ không thể chạm
đến, không thể nhìn thấy, vàkhông tồn tại sự thật này đã hủy hoại đời sống con người. Đời sống
con người bị tước mất không bởi Đức Chúa Trời nhập thể, càng không phải Đức Chúa Trời của
thiên đàng, mà bởi Đức Chúa Trời trong chính sự tưởng tượng của con người. Lýdo duy nhất mà
Đức Chúa Trời nhập thể đã đến trong xác thịt làvìnhu cầu của con người bại hoại. Đó là vì nhu

cầu của con người, chứ không phải của Đức Chúa Trời, vàtất cả những sự hy sinh và đau khổ của
Ngài làvìlợi ích của con người, chứ không vìlợi í
ch của chính Đức Chúa Trời. Không cósự thiệt
hơn hoặc phần thưởng nào đối với Đức Chúa Trời; Ngài sẽ không gặt hái vụ mùa nào đó trong
tương lai, mà là những thứ mà ban đầu đã thuộc sở hữu của Ngài. Tất cả những gìNgài làm vàhy
sinh cho nhân loại không phải là để Ngài cóthể nhận được những phần thưởng to lớn, màhoàn
toàn làvìlợi ích của nhân loại. Mặc dùcông tác trong xác thịt của Đức Chúa Trời bao gồm nhiều
khó khăn không thể tưởng tượng được, nhưng cuối cùng hiệu quả nó đạt được vượt xa những công
việc được thực hiện trực tiếp bởi Thần. Công tác của xác thịt đòi hỏi nhiều khó khăn, và xác thịt
không thể cóthân phận vĩ đại giống như Thần, Ngài không thể thực hiện những việc siêu phàm
giống như Thần, càng không thể cóthẩm quyền giống như Thần. Tuy nhiên, thực chất công tác
thực hiện bởi xác thịt tầm thường này lại vượt trội hơn nhiều so với công tác được Thần trực tiếp
thực hiện, vàchính xác thịt này làsự đáp ứng cho những nhu cầu của cả nhân loại. Đối với những
người sẽ được cứu rỗi, giátrị sử dụng của Thần thấp hơn nhiều so với xác thịt: Công tác của Thần
cóthể bao trùm toàn thể vũ trụ, xuyên khắp tất cả núi non, sông hồ, và đại dương, nhưng công tác
của xác thịt liên quan một cách hiệu quả hơn đến từng người Ngài tiếp xúc. Hơn nữa, xác thịt của
Đức Chúa Trời với hình dạng hữu hình cóthể được con người hiểu vàtin cậy hơn, có thể làm sâu
sắc hơn sự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời, vàcóthể để lại cho con người một ấn tượng
sâu sắc hơn về những việc làm thực sự của Đức Chúa Trời. Công tác của Thần bị phủ màn huyền
bí; người phàm khó mà dò lường được, vàthậm chíhọ còn khóthấy hơn, và vì thế họ chỉ cóthể
dựa vào những tưởng tượng rỗng tuếch. Tuy nhiên, công tác của xác thịt thì bình thường, dựa trên
hiện thực, giàu sự khôn ngoan, vàlàmột sự thật cóthể nhìn thấy bằng mắt trần của con người; con
người cóthể tự mình trải nghiệm sự khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời, vàkhông cần
sử dụng trí tưởng tượng phong phúcủa họ. Đây là tính chính xác và giá trị thực trong công tác của
Đức Chúa Trời trong xác thịt. Thần chỉ cóthể làm những điều con người không thể thấy vàkhó
tưởng tượng ra, vídụ như sự khai sáng của Thần, sự lay động của Thần, vàsự hướng dẫn của Thần,
nhưng đối với con người cótrítuệ, thìnhững điều này không mang lại bất kỳ ý nghĩa rõ ràng nào.
Chúng chỉ mang lại một sự lay động, hoặc một ý nghĩa tổng quát, vàkhông thể đưa ra chỉ dẫn
bằng lời. Tuy nhiên, công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt thìkhác biệt rất nhiều: Nó đòi hỏi
sự hướng dẫn chính xác của lời, nócóýmuốn rõràng, vàcónhững mục tiêu yêu cầu rõràng. Và
vìthế con người không cần phải dòdẫm xung quanh, hoặc sử dụng trí tưởng tượng của mình, càng
không cần phải suy đoán. Đây là sự rõràng của công tác trong xác thịt, vànókhác nhiều so với
công tác của Thần. Công tác của Thần chỉ phùhợp cho một phạm vi giới hạn vàkhông thể thay

thế công tác của xác thịt. Công tác của xác thịt mang lại cho con người những mục tiêu chính xác,
cần thiết hơn nhiều vàsự hiểu biết thực hơn, có giá trị hơn nhiều so với công tác của Thần. Công
tác cógiátrị lớn nhất đối với con người bại hoại làcung cấp những lời chính xác, những mục tiêu
rõ ràng để theo đuổi, vànhững điều cóthể trông thấy vàchạm vào. Chỉ cócông tác thực tế vàsự
hướng dẫn đúng lúc mới phùhợp với thị hiếu của con người, vàchỉ cócông tác thực tế mới cóthể
cứu rỗi con người khỏi tâm tính bại hoại và suy đồi của họ. Điều này chỉ cóthể đạt được bởi Đức
Chúa Trời nhập thể; chỉ có Đức Chúa Trời nhập thể mới cóthể cứu rỗi con người khỏi tâm tính
bại hoại và suy đồi của họ trước đây. Mặc dùThần làthực chất vốn cócủa Đức Chúa Trời, nhưng
công việc như thế này chỉ cóthể được thực hiện bởi xác thịt của Ngài. Nếu Thần chỉ đơn phương
làm việc, thìcông tác của Ngài không thể cóhiệu quả – đây là một sự thật hiển nhiên. Mặc dùhầu
hết con người đã trở thành kẻ thùcủa Đức Chúa Trời bởi vìxác thịt này, nhưng khi Ngài kết thúc
công tác của mình, thìnhững ai chống đối Ngài sẽ không chỉ không còn làkẻ thùcủa Ngài, mà
trái lại sẽ trở thành chứng nhân của Ngài. Họ sẽ trở thành những chứng nhân đã được Ngài chinh
phục, những chứng nhân tương hợp với Ngài vàkhông thể tách rời khỏi Ngài. Ngài sẽ khiến con
người biết về tầm quan trọng của công tác Ngài trong xác thịt đối với con người, và con người sẽ
biết tầm quan trọng của xác thịt này đối với ý nghĩa tồn tại của con người, sẽ biết giátrị thực của
Ngài đối với sự trưởng thành trong đời sống con người, và hơn thế nữa, sẽ biết rằng xác thịt này
sẽ trở thành một nguồn nước hằng sống trong đời sống mà con người không chịu rời xa. Mặc dù
xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời thua xa thân phận vàtâm tính của Đức Chúa Trời, và dường
như đối với con người thì không tương xứng với địa vị thực sự của Ngài, nhưng xác thịt này, thứ
không sở hữu hình tượng thực sự của Đức Chúa Trời, hoặc thân phận thực sự của Đức Chúa Trời,
cóthể thực hiện công tác màThần của Đức Chúa Trời không thể trực tiếp thực hiện. Đó chính là
ý nghĩa và giá trị thực sự trong sự nhập thể của Đức Chúa Trời, và chính ý nghĩa và giá trị này mà
con người không thể cảm kích vàthừa nhận. Mặc dùtoàn thể nhân loại đều kính trọng Thần của
Đức Chúa Trời và xem thường xác thịt của Đức Chúa Trời, bất kể họ nhìn nhận và suy nghĩ thế
nào, thì ý nghĩa và giá trị thực sự của xác thịt vượt xa những gìcủa Thần. Tất nhiên, điều này chỉ
liên quan đến nhân loại bại hoại. Đối với tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật vàkhao khát sự xuất hiện
của Đức Chúa Trời, thìcông tác của Thần chỉ cung cấp sự cảm thúc hoặc linh hứng, vàmột cảm
giác kỳ diệu không thể giải thích và tưởng tượng được, một cảm giác vĩ đại, siêu việt và đáng
ngưỡng mộ, nhưng cũng không thể với tới và đạt được đối với tất cả. Con người vàThần của Đức
Chúa Trời chỉ cóthể nhìn nhau từ xa, như thể cómột khoảng cách rất xa giữa họ, vàhọ không bao
giờ có thể tương đồng, như thể con người và Đức Chúa Trời bị chia cách bởi một ranh giới vô

hình. Trên sự thật, đây là một ảo giác màThần mang lại cho con người, đó là vì Thần và con người
không cùng một loại vàsẽ không bao giờ đồng tồn tại trong cùng một thế giới, vàbởi vìThần
không cógìthuộc về con người. Vìvậy, con người không cần Thần, bởi Thần không thể trực tiếp
thực hiện những công việc mà con người cần nhất. Công tác của xác thịt cung cấp cho con người
những mục tiêu thực sự để theo đuổi, những lời rõ ràng, vàmột cảm nhận rằng Ngài có thật và
bình thường, rằng Ngài khiêm nhường vàbình dị. Mặc dù con người cóthể sợ Ngài, nhưng đối
với hầu hết mọi người thìNgài dễ gần: Con người cóthể thấy mặt Ngài, nghe tiếng Ngài, vàhọ
không cần phải nhìn Ngài từ xa. Đối với con người, xác thịt này cảm giác dễ tiếp cận, không xa
cách, không khó dò lường, màhữu hình vàcóthể chạm tới, bởi xác thịt này ở trong cùng một thế
giới với con người.
Đối với tất cả những ai sống trong xác thịt, việc thay đổi tâm tính của họ đòi hỏi phải cómục
tiêu để theo đuổi, vàviệc biết về Đức Chúa Trời đòi hỏi phải chứng kiến những việc làm thực tế
vàthấy gương mặt thực sự của Ngài. Cả hai điều đều chỉ cóthể đạt được bởi xác thịt nhập thể của
Đức Chúa Trời, vàcả hai chỉ cóthể được hoàn thành bởi xác thịt bình thường vàcóthực. Đây là
lýdo tại sao sự nhập thể làcần thiết, vàtại sao nólànhu cầu của tất cả nhân loại bại hoại. Vìcon
người cần phải biết đến Đức Chúa Trời, nên hình ảnh về những vị Đức Chúa Trời mơ hồ vàsiêu
phàm phải được gạt bỏ khỏi lòng họ, vàvìhọ phải loại bỏ tâm tính bại hoại của mình, nên trước
tiên họ phải biết tâm tính bại hoại của mình. Nếu chỉ có con người làm công tác để gạt bỏ hình ảnh
về những vị Đức Chúa Trời mơ hồ ra khỏi lòng họ, thìhọ sẽ không đạt được hiệu quả thích đáng.
Hình ảnh của những vị Đức Chúa Trời mơ hồ trong lòng con người không thể bị phơi bày, loại bỏ,
hoặc hoàn toàn trục xuất chỉ bằng lời. Làm như vậy thìcuối cùng vẫn không thể xua đi những thứ
đã ăn sâu này khỏi con người. Chỉ bằng cách thay thế những điều mơ hồ vàsiêu phàm này bằng
Đức Chúa Trời thực tế và hình tượng thật của Đức Chúa Trời, và để cho con người dần dần biết
đến chúng, thìmới cóthể đạt được hiệu quả thích đáng. Con người nhận ra rằng vị Đức Chúa Trời
màhọ đã tìm kiếm trong quákhứ thì mơ hồ và siêu phàm. Điều cóthể đạt được hiệu quả này không
phải làsự dẫn dắt trực tiếp của Thần, càng không phải làsự dạy dỗ của một cá nhân nào đó, mà là
Đức Chúa Trời nhập thể. Những quan niệm của con người được phơi bày khi Đức Chúa Trời nhập
thể chính thức thực hiện công tác của Ngài, vìtính bình thường vàtính hiện thực của Đức Chúa
Trời nhập thể làsự tương phản với Đức Chúa Trời mơ hồ và siêu phàm trong trí tưởng tượng của
con người. Những quan niệm ban đầu của con người chỉ cóthể được tỏ lộ khi đặt tương phản với
Đức Chúa Trời nhập thể. Không cósự so sánh với Đức Chúa Trời nhập thể, thìnhững quan niệm

của con người không thể được tỏ lộ; nói cách khác, không cóhiện thực làm nền, thìnhững điều
mơ hồ không thể được tỏ lộ. Không ai cókhả năng dùng lời để thực hiện công việc này, vàkhông
ai cókhả năng nói rõ công việc này bằng lời. Chỉ chính Đức Chúa Trời mới cóthể thực hiện công
tác của chính Ngài, vàkhông ai khác cóthể thực hiện công tác này thay cho Ngài. Cho dùngôn
ngữ của con người cóphong phúthế nào, họ cũng không có khả năng nói rõtính hiện thực vàtính
bình thường của Đức Chúa Trời. Con người chỉ cóthể biết Đức Chúa Trời một cách thực tế hơn,
vàchỉ cóthể thấy Ngài rõ ràng hơn nếu đích thân Đức Chúa Trời làm việc giữa con người vàbày
tỏ hoàn toàn hình tượng của Ngài vàhữu thể của Ngài. Hiệu quả này không thể đạt được bởi bất
kỳ con người xác thịt nào. Tất nhiên, Thần của Đức Chúa Trời cũng không có khả năng đạt được
hiệu quả này. Đức Chúa Trời cóthể cứu rỗi con người bại hoại ra khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan,
nhưng công tác này không thể được hoàn thành trực tiếp bởi Thần của Đức Chúa Trời, đúng hơn,
nóchỉ cóthể được thực hiện bởi xác thịt mặc bởi Thần của Đức Chúa Trời, bởi xác thịt nhập thể
của Đức Chúa Trời. Xác thịt này làmột con người và cũng là Đức Chúa Trời, làmột con người sở
hữu nhân tính bình thường và cũng là Đức Chúa Trời sở hữu đầy đủ thần tính. Vàvìthế, mặc dù
xác thịt này không phải làThần của Đức Chúa Trời, vàkhác xa so với Thần, đó vẫn là chính Đức
Chúa Trời nhập thể cứu rỗi con người, làThần và cũng làxác thịt. Bất kể Ngài được gọi bằng gì,
cuối cùng thìvẫn là chính Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại. Bởi Thần của Đức Chúa Trời không
thể tách rời khỏi xác thịt, vàcông tác của xác thịt cũng là công tác của Thần của Đức Chúa Trời;
chỉ làcông tác này không được thực hiện bằng cách sử dụng thân phận của Thần, mà được thực
hiện bằng cách sử dụng thân phận của xác thịt. Công tác cần được thực hiện trực tiếp bởi Thần
không cần đến sự nhập thể, vàcông tác cần xác thịt thực hiện thìkhông thể được thực hiện trực
tiếp bởi Thần, vàchỉ cóthể được thực hiện bởi Đức Chúa Trời nhập thể. Đây là những yêu cầu đối
với công tác này, và đây là những gì được yêu cầu bởi nhân loại bại hoại. Trong ba giai đoạn công
tác của Đức Chúa Trời, chỉ cómột giai đoạn được thực hiện trực tiếp bởi Thần, và hai giai đoạn
còn lại được thực hiện bởi Đức Chúa Trời nhập thể, vàkhông trực tiếp bởi Thần. Công tác trong
Thời đại Luật pháp được thực hiện bởi Thần không bao gồm việc thay đổi tâm tính bại hoại của
con người, và cũng không liên quan gì đến sự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời. Tuy
nhiên, công tác của xác thịt của Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển vàThời đại Vương quốc
thì liên quan đến tâm tính bại hoại của con người vàsự hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời, vàlà
một phần quan trọng vàthiết yếu trong công tác cứu rỗi. Do đó, nhân loại bại hoại cần sự cứu rỗi
của Đức Chúa Trời nhập thể nhiều hơn, và cần công tác trực tiếp của Đức Chúa Trời nhập thể
nhiều hơn. Loài người cần Đức Chúa Trời nhập thể chăn dắt họ, hỗ trợ họ, cho họ uống, cho họ

ăn, phán xét và hành phạt họ, vàhọ cần nhiều ân điển vàsự cứu chuộc vĩ đại hơn từ Đức Chúa
Trời nhập thể. Chỉ có Đức Chúa Trời trong xác thịt mới cóthể là người bạn thân tín của con người,
người chăn dắt con người, sự trợ giúp trong chính hiện tại cho con người, vàtất cả điều này làsự
cần thiết của việc nhập thể trong cả ngày nay vànhững thời đại đã qua.
Con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại vàlàvật thọ tạo cao nhất trong số những vật thọ tạo
của Đức Chúa Trời, vìthế con người cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đối tượng trong công tác
cứu rỗi của Đức Chúa Trời là con người, không phải Sa-tan, vàthứ sẽ được cứu rỗi làxác thịt của
con người vàlinh hồn của con người, chứ không phải của quỷ. Sa-tan là đối tượng hủy diệt của
Đức Chúa Trời, con người là đối tượng cứu rỗi của Đức Chúa Trời, vàxác thịt của con người đã
bị Sa-tan làm cho bại hoại, vìthế thứ cần cứu rỗi trước tiên phải làxác thịt của con người. Xác thịt
của con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc nhất, và chúng đã trở thành thứ chống lại Đức
Chúa Trời, đến nỗi chúng thậm chícòn chống đối công khai vàphủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa
Trời. Xác thịt bại hoại này chỉ quácứng đầu, và không có điều gìkhóxử tríhoặc thay đổi hơn là
tâm tính bại hoại của xác thịt. Sa-tan đi vào xác thịt của con người để khuấy động những nhiễu
loạn, vànósử dụng xác thịt của con người để làm nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời cũng
như làm suy yếu kế hoạch của Đức Chúa Trời, do đó con người đã trở thành Sa-tan vàtrở thành
kẻ thùcủa Đức Chúa Trời. Để con người được cứu rỗi, trước tiên họ phải được chinh phục. Chính
vì điều này mà Đức Chúa Trời vượt qua thử thách vànhập thể vào xác thịt để thực hiện công tác
Ngài định làm và để chiến đấu với Sa-tan. Mục tiêu của Ngài làsự cứu rỗi con người, những kẻ
đã bị bại hoại, cũng như đánh bại vàhủy diệt Sa-tan, kẻ phản nghịch chống lại Ngài. Ngài đánh
bại Sa-tan qua công tác chinh phục con người của Ngài, trong khi đồng thời Ngài cứu rỗi nhân loại
bại hoại. Như vậy, đó là một công tác đạt được hai mục đích cùng lúc. Ngài làm việc trong xác
thịt, phán dạy trong xác thịt, và đảm nhận mọi công tác trong xác thịt để gắn kết với con người
hơn và chinh phục con người tốt hơn. Lần cuối cùng Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, thìcông tác
của Ngài trong những ngày sau rốt sẽ được kết thúc trong xác thịt. Ngài sẽ phân chia mọi người
theo từng loại, kết thúc toàn bộ sự quản lýcủa Ngài, và cũng kết thúc mọi công tác của Ngài trong
xác thịt. Sau khi tất cả công tác của Ngài trên đất kết thúc, thìNgài sẽ hoàn toàn chiến thắng. Làm
việc trong xác thịt, Đức Chúa Trời sẽ hoàn toàn chinh phục nhân loại vàhoàn toàn thu phục nhân
loại. Chẳng phải điều này có nghĩa là toàn bộ sự quản lýcủa Ngài sẽ đi đến kết thúc sao? Khi Đức
Chúa Trời kết thúc công tác của Ngài trong xác thịt, vì Ngài đã hoàn toàn đánh bại Sa-tan vàchiến
thắng, Sa-tan sẽ không còn cơ hội nào để làm bại hoại con người. Công tác của sự nhập thể lần

đầu của Đức Chúa Trời làsự cứu chuộc vàtha thứ tội lỗi cho con người. Bây giờ làcông tác chinh
phục vàhoàn toàn thu phục nhân loại, vìvậy Sa-tan sẽ không còn cách nào để làm công việc của
nó, vàsẽ hoàn toàn thất bại, và Đức Chúa Trời cũng sẽ hoàn toàn chiến thắng. Đây là công tác của
xác thịt và là công tác được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời. Công tác khởi đầu trong ba giai
đoạn công tác của Đức Chúa Trời đã được thực hiện trực tiếp bởi Thần, chứ không phải làxác thịt.
Tuy nhiên, công tác cuối cùng trong ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi
Đức Chúa Trời nhập thể, vàkhông trực tiếp bởi Thần. Công tác cứu chuộc trong giai đoạn giữa
cũng đã được thực hiện bởi Đức Chúa Trời trong xác thịt. Xuyên suốt toàn bộ công tác quản lý,
thìcông tác quan trọng nhất làcứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Công tác chính là
việc hoàn toàn chinh phục con người bại hoại, theo đó khôi phục sự tôn kính ban đầu đối với Đức
Chúa Trời trong lòng của con người được chinh phục, và để cho họ đạt được một đời sống bình
thường, nghĩa là, đời sống bình thường của một tạo vật của Đức Chúa Trời. Công tác này quan
trọng vànólàtrọng tâm của công tác quản lý. Trong ba giai đoạn của công tác cứu rỗi, giai đoạn
công tác đầu tiên của Thời đại Luật pháp khác xa với trọng tâm của công tác quản lý; nóchỉ thoáng
cósự xuất hiện của công tác cứu rỗi, vàkhông phải làsự khởi đầu công tác cứu rỗi con người khỏi
quyền hạn của Sa-tan của Đức Chúa Trời. Giai đoạn đầu tiên của công tác do Thần trực tiếp thực
hiện bởi vì dưới luật pháp, con người chỉ biết tuân theo luật pháp và con người không cóthêm lẽ
thật, vàbởi vìcông tác trong Thời đại Luật pháp hầu như không liên quan đến những sự thay đổi
trong tâm tính của con người, nó càng không liên quan đến việc làm thế nào để cứu con người
khỏi lãnh thổ của Sa-tan. Do đó, Thần của Đức Chúa Trời đã hoàn thành giai đoạn công tác cực
kỳ đơn giản này mà không liên quan đến tâm tính bại hoại của con người. Giai đoạn công tác này
ít liên quan đến trọng tâm của sự quản lý, vànókhông cómối tương quan nhiều đến công tác chính
thức cứu rỗi con người, vàvìthế nó không cần Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để tự thực hiện
công tác của Ngài. Công tác do Thần thực hiện được thìẩn tàng vàkhông thể dò lường được, nó
vôcùng khủng khiếp vàkhông thể tiếp cận đối với con người; Thần không phùhợp để trực tiếp
thực hiện công tác cứu rỗi vàkhông phùhợp để trực tiếp ban sự sống cho con người. Phùhợp nhất
cho con người làsự chuyển đổi công tác của Thần sang một cách tiếp cận gần gũi với con người,
nghĩa là, điều thích hợp nhất cho con người là để Đức Chúa Trời trở thành một con người bình dị,
bình thường để thực hiện công tác của Ngài. Điều này đòi hỏi Đức Chúa Trời phải nhập thể để
thay thế Thần trong công tác của Ngài, và đối với con người, thìkhông cócách nào phùhợp hơn
là để Đức Chúa Trời làm việc. Trong ba giai đoạn công tác này, hai giai đoạn được thực hiện bởi
xác thịt, và hai giai đoạn này lànhững giai đoạn quan trọng trong công tác quản lý. Hai sự nhập

thể bổ sung cho nhau vàchúng bổ khuyết cho nhau một cách hoàn hảo. Giai đoạn đầu tiên trong
sự nhập thể của Đức Chúa Trời đã đặt nền tảng cho giai đoạn thứ hai, vàcóthể nói rằng hai sự
nhập thể của Đức Chúa Trời tạo thành một tổng thể vàkhông phải không tương thích với nhau.
Hai giai đoạn này trong công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi Đức Chúa Trời trong thân
phận nhập thể của Ngài bởi vìchúng rất quan trọng đối với toàn bộ công tác quản lý. Gần như có
thể nói rằng, không cócông tác của hai sự nhập thể của Đức Chúa Trời, thìtoàn bộ công tác quản
lý cũng đã bị đình trệ, vàcông tác cứu rỗi nhân loại sẽ không làgìngoài việc nói suông. Liệu công
tác này cóquan trọng hay không dựa trên nhu cầu của nhân loại, dựa trên hiện thực suy thoái của
nhân loại, vàdựa trên tính nghiêm trọng trong sự bất tuân của Sa-tan vàsự quấy rối công tác của
nó. Một người phùhợp với nhiệm vụ được khẳng định dựa trên bản chất công việc được thực hiện
bởi Người làm vàtầm quan trọng của công việc. Khi nói đến tầm quan trọng của công việc này,
xét về phương pháp làm việc cần áp dụng – công việc được Thần của Đức Chúa Trời trực tiếp thực
hiện, hoặc công việc do Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện, hoặc công việc được thực hiện qua con
người – thì phương pháp đầu tiên bị loại bỏ đó là công việc được thực hiện qua con người, và, dựa
trên bản chất công việc vàbản chất công tác của Thần so với của xác thịt, thìquyết định cuối cùng
làcông việc được thực hiện bởi xác thịt thìcólợi cho con người hơn là công việc được thực hiện
trực tiếp bởi Thần, vànómang lại nhiều thuận lợi hơn. Đây là suy nghĩ của Đức Chúa Trời vào
thời điểm Ngài quyết định xem liệu công tác sẽ được thực hiện bởi Thần hay bởi xác thịt. Cómột
ý nghĩa và một cơ sở cho mỗi giai đoạn công tác. Chúng không phải lànhững tưởng tượng không
có cơ sở, cũng như chúng không được thực hiện một cách tùy tiện; có một sự khôn ngoan nhất
định đối với chúng. Đó là lẽ thật đằng sau tất cả những công tác của Đức Chúa Trời. Đặc biệt là,
thậm chícòn nhiều hơn là kế hoạch của Đức Chúa Trời trong những công tác vĩ đại như thế khi
Đức Chúa Trời nhập thể đích thân làm việc giữa con người. Vìvậy, sự khôn ngoan của Đức Chúa
Trời vàtoàn bộ hữu thể của Ngài được phản chiếu trong từng hành động, suy nghĩ, và ý tưởng
trong công tác của Ngài; đây là hữu thể cụ thể vàcóhệ thống hơn của Đức Chúa Trời. Những suy
nghĩ và ý niệm tinh tế này khó cho con người tưởng tượng, khó cho con người tin tưởng, và hơn
thế nữa, khó cho con người biết đến. Công việc được thực hiện bởi con người thì được làm theo
nguyên tắc chung, điều mà đối với con người, làrất thỏa đáng. Tuy nhiên so với công tác của Đức
Chúa Trời, thìhoàn toàn cósự khác biệt quálớn; mặc dùcác việc làm của Đức Chúa Trời là vĩ đại
vàcông tác của Đức Chúa Trời cóquy môrất rộng lớn, nhưng phía sau nó là nhiều kế hoạch chi
ly vàchính xác vànhững sự sắp xếp mà con người không thể tưởng tượng được. Mỗi giai đoạn
công tác của Ngài không chỉ được thực hiện theo nguyên tắc, màmỗi giai đoạn còn chứa đựng

nhiều điều không thể lột tả bằng ngôn ngữ con người, và đây là những điều con người không thể
thấy được. Bất kể đó là công tác của Thần hay công tác của Đức Chúa Trời nhập thể, mỗi công tác
đều chứa đựng những kế hoạch công tác của Ngài. Ngài không làm việc vô căn cứ, vàNgài không
thực hiện những công tác không quan trọng. Khi Thần làm việc trực tiếp, thì đó là với các mục
đích của Ngài, vàkhi Ngài trở thành người (nghĩa là, khi Ngài thay đổi lớp vỏ bọc bên ngoài của
Ngài) để làm việc, thìthậm chí còn đúng mục đích của Ngài hơn. Nếu không tại sao Ngài lại sẵn
sàng thay đổi danh tính của Ngài? Nếu không tại sao Ngài lại sẵn sàng trở thành một người bị coi
làthấp hèn vàbị áp bức?
Công tác của Ngài trong xác thịt vôcùng quan trọng, điều được nói về công tác này, và Đấng
sau cùng kết thúc công tác là Đức Chúa Trời nhập thể, chứ không phải Thần. Một vài người tin
rằng Đức Chúa Trời cóthể một lúc nào đó đến trái đất vàxuất hiện trước con người, rồi sau đó
Ngài sẽ đích thân phán xét toàn thể nhân loại, thử thách họ từng người một, không bỏ sót bất kỳ
ai. Những ai suy nghĩ theo cách này không biết về giai đoạn công tác nhập thể này. Đức Chúa Trời
không phán xét con người từng người một, vàNgài không thử thách con người từng người một;
làm như thế không phải làcông tác phán xét. Chẳng phải sự bại hoại của cả nhân loại cũng như
nhau sao? Chẳng phải thực chất của cả nhân loại đều như nhau sao? Những điều bị phán xét là
thực chất bại hoại của nhân loại, thực chất của con người bị Sa-tan làm cho bại hoại, vàtất cả tội
lỗi của con người. Đức Chúa Trời không phán xét những lỗi lầm nhỏ nhặt vàkhông hệ trọng của
con người. Công tác phán xét mang tính đại diện, và nó không được thực hiện đặc biệt đối với một
con người nhất định nào. Đúng hơn, đó là công tác trong đó một nhóm người bị phán xét để đại
diện cho sự phán xét toàn nhân loại. Bằng cách đích thân thực hiện công tác của Ngài đối với một
nhóm người, Đức Chúa Trời trong xác thịt dùng công tác của Ngài để đại diện cho công tác trong
toàn thể nhân loại, sau đó nó dần dần được lan truyền. Đây cũng là cách thức của công tác phán
xét. Đức Chúa Trời không phán xét một loại người nào đó hoặc một nhóm người nào đó, mà thay
vào đó, phán xét sự bất chính của toàn thể nhân loại – vídụ như sự chống đối của con người đối
với Đức Chúa Trời, hoặc sự bất kính của con người đối với Ngài, hoặc việc con người làm nhiễu
loạn công tác của Đức Chúa Trời, v.v. Điều bị phán xét làthực chất chống đối Đức Chúa Trời của
con người, vàcông tác này làcông tác chinh phục của những ngày sau rốt. Công tác vàlời của
Đức Chúa Trời nhập thể được con người chứng kiến là công tác phán xét trước chiếc ngai trắng
lớn trong những ngày sau rốt, điều đã được con người quan niệm trong thời gian qua. Công tác
hiện đang được thực hiện bởi Đức Chúa Trời nhập thể chính xác làsự phán xét trước chiếc ngai

trắng lớn. Đức Chúa Trời nhập thể của ngày hôm nay là Đức Chúa Trời phán xét toàn thể nhân
loại trong những ngày sau rốt. Xác thịt này vàcông tác, lời phán, cùng toàn bộ tâm tính của Ngài
làtrọn vẹn về Ngài. Mặc dùphạm vi công tác của Ngài bị giới hạn, vàkhông liên quan trực tiếp
đến toàn thể vũ trụ, nhưng thực chất của công tác phán xét làsự phán xét trực tiếp đối với toàn
nhân loại – không chỉ vìnhững dân sự được chọn của Trung Quốc, cũng không phải vìmột số ít
người. Trong công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt, mặc dùphạm vi công tác này không bao
gồm toàn thể vũ trụ, nhưng nó đại diện cho công tác của toàn vũ trụ, vàsau khi Ngài kết thúc công
việc trong phạm vi công tác của xác thịt Ngài, thìNgài sẽ ngay lập tức mở rộng công tác này cho
toàn vũ trụ, giống như cách mà Phúc Âm của Jêsus được truyền bákhắp vũ trụ sau khi Ngài phục
sinh và thăng thiên. Bất kể đó là công tác của Thần hay công tác của xác thịt, đó là công tác được
thực hiện trong một phạm vi giới hạn, nhưng nó đại diện cho công tác của toàn vũ trụ. Trong những
ngày sau rốt, Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài bằng cách xuất hiện trong danh tính nhập
thể của Ngài, và Đức Chúa Trời trong xác thịt làvị Đức Chúa Trời phán xét con người trước chiếc
ngai trắng lớn. Bất kể Ngài làThần hay làxác thịt, thì Đấng thực hiện công tác phán xét là Đức
Chúa Trời, phán xét nhân loại trong những ngày sau rốt. Điều này được xác định dựa trên công tác
của Ngài, và nó không được xác định theo hình thức bên ngoài của Ngài hoặc một số yếu tố khác.
Mặc dù con người chứa chấp những quan niệm về những lời này, nhưng không ai có thể phủ nhận
sự thật về sự phán xét vàchinh phục cả nhân loại của Đức Chúa Trời nhập thể. Bất kể con người
nghĩ gì về nó, sau cùng thìsự thật vẫn làsự thật. Không ai cóthể nói rằng “Công tác được thực
hiện bởi Đức Chúa Trời, nhưng xác thịt không phải là Đức Chúa Trời”. Điều này làvôlý, bởi công
tác này không thể được thực hiện bởi bất kỳ người nào ngoại trừ Đức Chúa Trời trong xác thịt. Vì
công tác này đã được hoàn tất, nên sau công tác này, công tác phán xét con người của Đức Chúa
Trời sẽ không xuất hiện lần thứ hai; Đức Chúa Trời trong lần nhập thể lần thứ hai đã kết thúc toàn
bộ công tác quản lý, vàsẽ không có giai đoạn thứ tư trong công tác của Đức Chúa Trời. Bởi vì
người bị phán xét là con người, con người của xác thịt và đã bị làm cho bại hoại, vàkhông phải là
linh hồn của Sa-tan bị phán xét trực tiếp, công tác phán xét do đó không được thực hiện trong cõi
tâm linh, màở giữa con người. Không ai phùhợp và đủ tư cách hơn Đức Chúa Trời trong xác thịt
cho công tác phán xét sự bại hoại của con người xác thịt. Nếu sự phán xét được thực hiện trực tiếp
bởi Thần của Đức Chúa Trời, thìnósẽ không bao quát toàn diện. Hơn nữa, công tác như thế sẽ
khó cho con người chấp nhận, bởi Thần thìkhông thể mặt đối mặt với con người, và vì điều này,
hiệu quả sẽ không xảy ra ngay lập tức, con người sẽ càng không thể thấy tâm tính không thể xúc
phạm của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng hơn. Sa-tan chỉ cóthể bị đánh bại hoàn toàn nếu Đức

Chúa Trời trong xác thịt phán xét sự bại hoại của nhân loại. Giống như con người sở hữu nhân tính
bình thường, Đức Chúa Trời trong xác thịt cóthể trực tiếp phán xét sự bất chính của con người;
đây là dấu hiệu của sự thánh khiết vốn cócủa Ngài, vàcủa sự phi thường của Ngài. Chỉ có Đức
Chúa Trời mới có đủ tư cách và ở vị trí để phán xét con người, bởi vìNgài sở hữu lẽ thật vàsự
công chính, vàvìthế Ngài cóthể phán xét con người. Những ai không cólẽ thật vàsự công chính
thìkhông phùhợp để phán xét những người khác. Nếu công tác này được thực hiện bởi Thần của
Đức Chúa Trời, thìnósẽ không có ý nghĩa là sự chiến thắng trước Sa-tan. Thần vốn cao quý hơn
người phàm, vàThần của Đức Chúa Trời vốn thánh khiết, vàchiến thắng xác thịt. Nếu Thần trực
tiếp thực hiện công tác này, thìNgài sẽ không thể phán xét tất cả sự bất tuân của con người và
không thể tỏ lộ tất cả sự bất chính của con người. Bởi công tác phán xét cũng được thực hiện qua
những quan niệm của con người về Đức Chúa Trời, và con người chưa bao giờ có bất kỳ quan
niệm nào về Thần, vàvìthế Thần không có khả năng tỏ lộ sự bất chính của con người tốt hơn,
càng không thể hoàn toàn phơi bày sự bất chính đó. Đức Chúa Trời nhập thể làkẻ thùcủa tất cả
những ai không biết đến Ngài. Qua việc phán xét những quan niệm vàsự chống đối của con người
đối với Ngài, Ngài phơi bày tất cả sự bất tuân của nhân loại. Hiệu quả của công tác Ngài làm trong
xác thịt rõ ràng hơn hiệu quả trong công tác của Thần. Vàvìvậy, sự phán xét toàn nhân loại không
được thực hiện trực tiếp bởi Thần màlàcông tác của Đức Chúa Trời nhập thể. Con người cóthể
nhìn thấy vàchạm vào Đức Chúa Trời trong xác thịt, và Đức Chúa Trời trong xác thịt cóthể hoàn
toàn chinh phục con người. Trong mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời trong xác thịt, con người
tiến triển từ chống đối sang vâng phục, từ áp bức sang chấp nhận, từ quan niệm sang hiểu biết, và
từ chối bỏ sang yêu thương – đây là những hiệu quả trong công tác của Đức Chúa Trời nhập thể.
Con người chỉ được cứu rỗi thông qua việc chấp nhận sự phán xét của Ngài, con người chỉ dần
dần biết đến Ngài qua những lời phán từ miệng Ngài, con người được Ngài chinh phục trong khi
chống đối Ngài, vàhọ nhận được sự sống do Ngài ban cho trong khi chấp nhận hình phạt của Ngài.
Tất cả những công tác này làcông tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt, vàkhông phải làcông tác
của Đức Chúa Trời trong thân phận của Ngài làThần. Công tác được thực hiện bởi Đức Chúa Trời
nhập thể là công tác vĩ đại nhất, vàcông tác sâu sắc nhất, vàphần cốt yếu trong ba giai đoạn công
tác của Đức Chúa Trời là hai giai đoạn trong công tác nhập thể. Sự bại hoại sâu sắc của con người
làmột trở ngại lớn đối với công tác của Đức Chúa Trời nhập thể. Đặc biệt, công tác được thực
hiện đối với con người của những ngày sau rốt thì vô cùng khó khăn, môi trường thì đối địch, còn
phẩm chất của từng loại người thìquákém. Tuy nhiên, khi công tác này kết thúc, nóvẫn sẽ đạt
được hiệu quả thích đáng, không có bất kỳ sai sót nào; đây là hiệu quả trong công tác của xác thịt,

vàhiệu quả này thuyết phục hơn hiệu quả trong công tác của Thần. Ba giai đoạn công tác của Đức
Chúa Trời sẽ được kết thúc trong xác thịt, vàchúng phải được kết thúc bởi Đức Chúa Trời nhập
thể. Công tác quan trọng vàcốt yếu nhất được thực hiện trong xác thịt, vàsự cứu rỗi con người
phải được Đức Chúa Trời trong xác thịt đích thân thực hiện. Mặc dùtoàn nhân loại cảm thấy rằng
Đức Chúa Trời trong xác thịt dường như không liên quan tới con người, nhưng sự thật xác thịt này
liên quan đến số phận vàsự tồn tại của toàn thể nhân loại.
Mỗi giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đều được thực hiện vìlợi ích của cả nhân loại và
nhắm vào toàn thể nhân loại. Mặc dùnólàcông tác của Ngài trong xác thịt, nhưng nó vẫn nhắm
vào cả nhân loại; Ngài là Đức Chúa Trời của cả nhân loại, và Ngài là Đức Chúa Trời của tất cả các
vật thọ tạo vàkhông thọ tạo. Mặc dùcông tác của Ngài trong xác thịt nằm trong một phạm vi giới
hạn, và đối tượng của công tác này cũng bị giới hạn, nhưng mỗi lần Ngài trở nên xác thịt để thực
hiện công tác của mình thìNgài chọn một đối tượng công việc mang tính đại diện cao nhất. Ngài
không chọn một nhóm người đơn giản vàkhông cógìnổi bật để làm việc, mà thay vào đó chọn
đối tượng cho công tác của Ngài làmột nhóm người cókhả năng là những hình mẫu đại diện cho
công tác của Ngài trong xác thịt. Nhóm người này được chọn bởi vìphạm vi công tác của Ngài
trong xác thịt cógiới hạn, và được đặc biệt chuẩn bị cho xác thịt nhập thể của Ngài, và được chọn
đặc biệt cho công tác của Ngài trong xác thịt. Việc Đức Chúa Trời lựa chọn đối tượng cho công
tác của Ngài không phải là không có cơ sở, mà được thực hiện theo nguyên tắc: Đối tượng công
tác phải cólợi cho công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt, vàphải cókhả năng đại diện cho
toàn thể nhân loại. Vídụ như, người Do Thái cóthể đại diện cho toàn thể nhân loại trong việc chấp
nhận sự đích thân cứu chuộc của Jêsus, và người Trung Quốc cóthể đại diện toàn thể nhân loại
trong việc chấp nhận sự đích thân chinh phục của Đức Chúa Trời nhập thể. Có cơ sở để người Do
Thái đại diện cho toàn thể nhân loại, và cũng có cơ sở để người Trung Quốc đại diện cho toàn thể
nhân loại trong việc chấp nhận sự đích thân chinh phục của Đức Chúa Trời. Không cógìtỏ lộ ý
nghĩa của sự cứu chuộc hơn là công tác cứu chuộc được thực hiện giữa những người Do Thái, và
không cógìtỏ lộ tính triệt để vàsự thành công của công tác chinh phục hơn công tác chinh phục
được thực hiện giữa người dân Trung Quốc. Công tác vàlời của Đức Chúa Trời nhập thể dường
như chỉ nhắm vào một nhóm người nhỏ, nhưng thực tế, công tác của Ngài giữa nhóm nhỏ này là
công tác của toàn vũ trụ, vàlời Ngài nhắm vào toàn thể nhân loại. Sau khi công tác trong xác thịt
của Ngài kết thúc, thìnhững ai theo Ngài sẽ bắt đầu truyền bávề công tác mà Ngài đã thực hiện
giữa họ. Điều tốt nhất ở công tác trong xác thịt của Ngài làNgài cóthể để lại những lời chính xác

vànhững khuyến giục, vàýmuốn cụ thể của Ngài đối với loài người cho những ai theo Ngài, để
sau đó những người theo Ngài cóthể truyền đạt lại chính xác hơn và cụ thể hơn về tất cả công tác
của Ngài trong xác thịt vàý muốn của Ngài đối với toàn thể nhân loại cho những ai chấp nhận
đường lối này. Chỉ cócông tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt giữa con người mới thực sự đạt
tới sự thật là Đức Chúa Trời ở cùng vàsống cùng con người. Chỉ công tác này mới thỏa mong ước
của con người được thấy mặt Đức Chúa Trời, chứng kiến công việc của Đức Chúa Trời, vànghe
chính lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhập thể kết thúc thời đại khi màchỉ cóphần lưng
của Đức Giê-hô-va xuất hiện trước loài người, và Ngài cũng chấm dứt thời đại loài người đặt niềm
tin vào một Đức Chúa Trời mơ hồ. Đặc biệt, công tác của Đức Chúa Trời nhập thể sau cùng mang
cả nhân loại vào một thời đại thực tế hơn, thiết thực hơn, và tươi đẹp hơn. Ngài không chỉ kết thúc
Thời đại Luật pháp vàgiáo lýmàquan trọng hơn, Ngài mặc khải cho loài người một Đức Chúa
Trời thật và bình thường, Đấng công chính vàthánh khiết, Đấng mở ra công tác của kế hoạch quản
lý và Đấng cho thấy những lẽ mầu nhiệm và đích đến của loài người, Đấng đã tạo nên loài người
vàkết thúc công tác quản lý, và Đấng đã ẩn đi hàng ngàn năm. Ngài kết thúc hoàn toàn thời đại
của sự mơ hồ, Ngài chấm dứt thời đại màtoàn nhân loại ước muốn tìm biết mặt Đức Chúa Trời
nhưng đã không thể, Ngài kết thúc thời đại toàn nhân loại phục vụ Sa-tan, vàNgài dẫn dắt toàn
nhân loại suốt con đường bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Tất cả những điều này làkết
quả công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt thay vìcủa Thần của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa
Trời làm việc trong xác thịt, thìnhững ai theo Ngài sẽ không còn tìm kiếm vàdòdẫm những điều
dường như vừa tồn tại, vừa không tồn tại, vàhọ thôi không đoán về ýmuốn của Đức Chúa Trời
mơ hồ. Khi Đức Chúa Trời truyền bácông tác của Ngài trong xác thịt, thìnhững ai theo Ngài sẽ
truyền lại công tác mà Ngài đã thực hiện trong xác thịt cho mọi tôn giáo vàgiáo phái, vàhọ sẽ
truyền đạt toàn bộ lời Ngài tới tai của toàn thể nhân loại. Tất cả những gì nghe được bởi những ai
tiếp nhận Phúc Âm của Ngài sẽ làthực tế trong công tác của Ngài, sẽ lànhững điều đích thân con
người nhìn và nghe được, vàsẽ làsự thật chứ không phải lời đồn. Những sự thật này làchứng cứ
Ngài dùng khi truyền bá công tác, và chúng cũng là những công cụ màNgài sử dụng trong việc
truyền bácông tác. Không cósự tồn tại của sự thật, thìPhúc Âm của Ngài sẽ không được truyền
bára tất cả các quốc gia vàkhắp mọi nơi; không có sự thật màchỉ có sự tưởng tượng của con
người, thìNgài sẽ không bao giờ cóthể thực hiện công tác chinh phục toàn thể vũ trụ. Thần thì
khónhận thấy và vô hình đối với con người, vàcông việc của Thần thìkhông cókhả năng để lại
thêm bất kỳ chứng cứ hoặc sự thật nào về công tác của Đức Chúa Trời đối với con người. Con
người sẽ không bao giờ được thấy khuôn mặt thật sự của Đức Chúa Trời, vàhọ sẽ luôn luôn tin

vào một Đức Chúa Trời mơ hồ không tồn tại. Con người sẽ không bao giờ thấy được mặt Đức
Chúa Trời, cũng sẽ không bao giờ nghe được những lời do Đức Chúa Trời đích thân phán dạy.
Sau cùng, sự tưởng tượng của con người làtrống rỗng, vàkhông thể thay thế khuôn mặt thật của
Đức Chúa Trời; tâm tính vốn cócủa Đức Chúa Trời, vàcông tác của chính Đức Chúa Trời, không
thể bị mạo danh bởi con người. Đức Chúa Trời vôhình trên trời vàcông tác của Ngài chỉ cóthể
được đem đến trái đất bởi Đức Chúa Trời nhập thể, đích thân thực hiện công tác của Ngài giữa
con người. Đây là cách lý tưởng nhất để Đức Chúa Trời xuất hiện với con người, mà con người
thấy được Đức Chúa Trời vàbiết được khuôn mặt thật của Đức Chúa Trời, và điều đó không thể
đạt được bởi một Đức Chúa Trời không nhập thể. Sau khi đã thực hiện công tác của Ngài đến giai
đoạn này, công tác của Đức Chúa Trời đã đạt được hiệu quả tối ưu, và hoàn toàn thành công. Công
tác của đích thân Đức Chúa Trời trong xác thịt đã hoàn thành chín mươi phần trăm công tác quản
lýtổng thể của Ngài. Xác thịt này đã mang lại một khởi đầu tốt hơn và một sự tổng kết cho toàn
bộ công tác của Ngài, đã truyền bátoàn bộ công tác của Ngài, vàbổ sung đầy đủ lần cuối cùng
cho toàn bộ công tác này. Từ nay trở đi, sẽ không cómột Đức Chúa Trời nhập thể nào khác thực
hiện giai đoạn thứ tư trong công tác của Đức Chúa Trời, vàsẽ không bao giờ cóbất kỳ công tác
kỳ diệu nào trong sự nhập thể lần thứ ba của Đức Chúa Trời.
Mỗi giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt đại diện cho công tác của Ngài trong
toàn bộ thời đại, vànókhông đại diện cho một thời kỳ nào đó như công tác của con người. Vàvì
thế, sự kết thúc của công tác trong lần nhập thể cuối của Ngài không có nghĩa là công tác của Ngài
đã hoàn toàn kết thúc, bởi công tác của Ngài trong xác thịt đại diện cho cả thời đại, vàkhông chỉ
đại diện cho thời kỳ Ngài thực hiện công tác của mình trong xác thịt. Chỉ làNgài hoàn thành công
tác cho cả thời đại trong thời gian Ngài ở trong xác thịt, sau đó nó lan ra khắp mọi nơi. Sau khi
Đức Chúa Trời nhập thể hoàn thành chức vụ của Ngài, thìNgài sẽ giao phó công tác tương lai của
mình cho những ai theo Ngài. Bằng cách này, công tác của Ngài trong cả thời đại sẽ được tiếp tục
không gián đoạn. Công tác của cả thời đại nhập thể sẽ chỉ được coi làhoàn tất một khi nó đã lan
rộng ra toàn vũ trụ. Công tác của Đức Chúa Trời nhập thể bắt đầu một kỷ nguyên mới, vànhững
ai tiếp tục công tác của Ngài lànhững người được Ngài sử dụng. Tất cả công việc do con người
thực hiện đều nằm trong chức vụ của Đức Chúa Trời trong xác thịt, vànókhông thể vượt ngoài
phạm vi này. Nếu Đức Chúa Trời nhập thể không đến để thực hiện công tác của Ngài, thìcon
người sẽ không thể kết thúc thời đại cũ và không thể mở ra một kỷ nguyên mới. Công tác được
thực hiện bởi con người chỉ đơn thuần nằm trong phạm vi bổn phận mà con người cóthể làm được,

và nó không đại diện cho công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ Đức Chúa Trời nhập thể mới cóthể
đến vàhoàn tất công tác màNgài nên làm, vàngoài Ngài ra, không ai cóthể làm công tác này thay
cho Ngài. Tất nhiên, điều màTa phán liên quan đến công tác của sự nhập thể. Đức Chúa Trời nhập
thể này trước tiên thực hiện một bước công tác màkhông phùhợp với những quan niệm của con
người, sau đó Ngài thực hiện thêm nhiều công tác không phùhợp với quan niệm con người. Mục
tiêu của công tác làchinh phục con người. Một mặt, sự nhập thể của Đức Chúa Trời không phù
hợp với quan niệm của con người, ngoài ra, Ngài thực hiện thêm nhiều công tác không phùhợp
với quan niệm của con người, vàvìthế con người thậm chícòn cóthêm nhiều quan điểm chỉ trích
về Ngài. Ngài chỉ làm công tác chinh phục giữa những người cóvôsố quan niệm về Ngài. Bất kể
họ đối xử với Ngài như thế nào, một khi Ngài đã hoàn thành chức vụ của mình, thìtất cả mọi người
sẽ trở nên tuân phục sự thống trị của Ngài. Sự thật về công việc này không chỉ được phản ánh giữa
những người Trung Quốc, mà nó còn đại diện cho cách toàn thể nhân loại sẽ bị chinh phục. Hiệu
quả đạt được trên những người này làmột điềm báo cho những hiệu quả sẽ đạt được trên toàn thể
nhân loại, vànhững hiệu quả của công tác Ngài làm trong tương lai sẽ ngày càng vượt xa ngay cả
những hiệu quả trên những người này. Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt không bao gồm
sự phô trương mạnh mẽ, cũng không bị bao phủ trong sự mịt mờ. Nócóthực vàthực tế, vànólà
công tác trong đó một với một làhai. Nókhông giấu giếm ai, cũng không lừa gạt ai. Những gìcon
người nhìn thấy làthật và đích thực, vànhững gì con người đạt được làlẽ thật vàsự hiểu biết thật.
Khi công tác kết thúc, con người sẽ cómột sự hiểu biết mới về Ngài, vànhững ai thực sự mưu cầu
sẽ không còn bất kỳ quan niệm nào về Ngài. Điều này không chỉ làhiệu quả trong công tác của
Ngài đối với người Trung Quốc, mà nó còn đại diện cho hiệu quả công tác của Ngài trong việc
chinh phục toàn thể nhân loại, bởi không gìcólợi cho công tác chinh phục toàn thể nhân loại hơn
xác thịt này, công tác của xác thịt này, vàmọi thứ của xác thịt này. Chúng cólợi cho công tác của
Ngài ngày hôm nay, vàcólợi cho công tác của Ngài trong tương lai. Xác thịt này sẽ chinh phục
toàn thể nhân loại vàsẽ thu phục toàn thể nhân loại. Không có công tác nào tốt hơn mà qua đó
toàn thể nhân loại sẽ thấy được Đức Chúa Trời, vâng phục Đức Chúa Trời, vàbiết đến Đức Chúa
Trời. Công tác được thực hiện bởi con người chỉ đại diện cho một phạm vi giới hạn, và khi Đức
Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài thìNgài không phán với một người nhất định nào, màphán
với toàn thể nhân loại, vàtất cả những ai chấp nhận những lời của Ngài. Kết cục màNgài tuyên
bố làkết cục của cả nhân loại, không chỉ làkết cục của một người nào đó. Ngài không đối xử đặc
biệt đối với bất kỳ ai, mà Ngài cũng không khiển trách bất kỳ ai, Ngài làm việc vàphán với toàn
thể nhân loại. Đức Chúa Trời nhập thể này do đó đã phân chia toàn thể nhân loại theo từng loại,

đã phán xét toàn thể nhân loại, và đã sắp xếp một đích đến phùhợp cho toàn thể nhân loại. Mặc
dù Đức Chúa Trời chỉ thực hiện công tác của mình ở Trung Quốc, nhưng sự thật, Ngài đã giải
quyết công tác của toàn thể vũ trụ. Ngài không thể đợi đến khi công tác của Ngài được truyền bá
giữa toàn thể nhân loại rồi Ngài mới phán dạy vàsắp xếp từng bước một. Chẳng phải điều đó sẽ
làquátrễ sao? Bây giờ Ngài hoàn toàn cóthể hoàn thành trước công tác tương lai. Bởi vì Đấng
đang làm việc là Đức Chúa Trời trong xác thịt, Ngài đang thực hiện công tác vô hạn trong một
phạm vi giới hạn, và sau đó Ngài sẽ khiến con người thực hiện bổn phận mà con người phải thực
hiện; đây là nguyên tắc trong công tác của Ngài. Ngài chỉ cóthể sống với con người một thời gian
vàkhông thể đồng hành cùng con người cho đến khi công tác của cả kỷ nguyên kết thúc. Chính vì
Ngài là Đức Chúa Trời nên Ngài báo trước công tác tương lai của Ngài. Sau đó, Ngài sẽ phân chia
toàn thể nhân loại theo từng loại bởi những lời của Ngài, vànhân loại sẽ bước vào công tác từng
bước một của Ngài theo lời Ngài. Không ai sẽ thoát được, vàtất cả phải thực hành theo điều này.
Vìvậy, trong tương lai, thời đại sẽ được hướng dẫn bởi lời của Ngài, màkhông chịu sự hướng dẫn
của Thần.
Công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt phải được thực hiện trong xác thịt. Nếu nó được
thực hiện trực tiếp bởi Thần của Đức Chúa Trời, thìsẽ không mang lại hiệu quả. Ngay cả khi nó
được thực hiện bởi Thần thìcông tác sẽ không có ý nghĩa gì quan trọng, vàcuối cùng sẽ không có
sức thuyết phục. Mọi vật thọ tạo đều muốn biết công tác của Đấng Tạo Hóa có ý nghĩa hay không,
nó đại diện cho điều gì, nó được thực hiện vìlợi ích của cái gì,công tác của Đức Chúa Trời có đủ
thẩm quyền vàsự khôn ngoan hay không, vànó có vô cùng giátrị và ý nghĩa không. Công tác
Ngài làm được thực hiện vìsự cứu rỗi toàn thể nhân loại, vìviệc đánh bại Sa-tan, vàvìviệc làm
chứng về chính Ngài giữa muôn vật. Như vậy, công tác màNgài thực hiện phải có ý nghĩa to lớn.
Xác thịt của con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, và chúng đã bị mùquáng trầm trọng nhất và
bị tổn hại sâu sắc nhất. Lý do cơ bản nhất tại sao Đức Chúa Trời đích thân làm việc trong xác thịt
làbởi vì đối tượng cứu rỗi của Ngài là con người, con người của xác thịt, vàbởi vìSa-tan cũng sử
dụng xác thịt con người để làm nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời. Cuộc chiến với Sa-tan
thực sự làcông tác chinh phục con người, và đồng thời, con người cũng là đối tượng cứu rỗi của
Đức Chúa Trời. Theo cách này, công tác của Đức Chúa Trời nhập thể làcần thiết. Sa-tan đã làm
bại hoại xác thịt của con người, và con người đã trở thành hiện thân của Sa-tan, vàtrở thành đối
tượng bị Đức Chúa Trời đánh bại. Theo cách này, công việc chiến đấu với Sa-tan vàcứu rỗi con
người xảy ra trên đất, và Đức Chúa Trời phải trở thành con người để chiến đấu với Sa-tan. Đây là

công tác vôcùng thực tế. Khi Đức Chúa Trời đang làm việc trong xác thịt, Ngài thực sự đang chiến
đấu với Sa-tan trong xác thịt. Khi Ngài làm việc trong xác thịt, Ngài đang thực hiện công tác của
mình trong lĩnh vực thuộc linh, vàNgài biến toàn bộ công tác của Ngài trong lĩnh vực thuộc linh
trở thành hiện thực trên đất. Người được chinh phục là con người, những kẻ không vâng lời Ngài;
kẻ bị đánh bại làhiện thân của Sa-tan (tất nhiên, đây cũng là con người), những kẻ thù địch với
Ngài; và người cuối cùng được cứu rỗi cũng là con người. Theo cách này, điều thậm chícần thiết
hơn nữa là Đức Chúa Trời phải trở thành một con người cómột lớp vỏ bên ngoài của một vật thọ
tạo, để Ngài cóthể chiến đấu thực sự với Sa-tan, để chinh phục con người, những kẻ không vâng
lời Ngài vàsở hữu lớp vỏ bên ngoài giống như Ngài, và để cứu rỗi con người, những người cólớp
vỏ bên ngoài giống như Ngài và đã bị Sa-tan làm hại. Kẻ thù của Ngài là con người, đối tượng
chinh phục của Ngài là con người, và đối tượng cứu rỗi của Ngài là con người, những người do
Ngài tạo ra. Vìthế Ngài phải trở thành con người, vàbằng cách này, công tác của Ngài trở nên dễ
dàng hơn. Ngài có thể đánh bại Sa-tan vàchinh phục nhân loại, và hơn nữa, cóthể cứu rỗi nhân
loại. Mặc dùxác thịt này là bình thường vàcóthật, nhưng Ngài không phải làxác thịt thông thường:
Ngài không phải xác thịt chỉ là con người, màlàxác thịt của cả người vàThần. Đây là sự khác
biệt giữa Ngài với con người, vànólàdấu hiệu về thân phận của Đức Chúa Trời. Chỉ cóxác thịt
như thế mới cóthể thực hiện công tác mà Ngài định thực hiện, hoàn thành chức vụ của Ngài trong
xác thịt, vàhoàn thành trọn vẹn công tác của Ngài giữa con người. Nếu không phải như vậy, công
tác của Ngài giữa con người sẽ luôn luôn trống rỗng vàthiếu sót. Ngay cả khi Đức Chúa Trời có
thể chiến đấu với linh hồn của Sa-tan vàchiến thắng, thìbản chất cũ của con người bại hoại không
bao giờ có thể được giải quyết, vànhững ai không vâng lời Đức Chúa Trời vàchống đối Ngài
không bao giờ cóthể thực sự tuân phục sự thống trị của Ngài, điều đó có nghĩa là, Ngài không bao
giờ cóthể chinh phục nhân loại, vàkhông bao giờ cóthể thu phục toàn thể nhân loại. Nếu công
tác của Ngài trên đất không thể được giải quyết, thìsự quản lýcủa Ngài sẽ không bao giờ được
kết thúc, vàtoàn thể nhân loại sẽ không thể bước vào sự nghỉ ngơi. Nếu Đức Chúa Trời không thể
bước vào sự nghỉ ngơi với tất cả vật thọ tạo của Ngài, thìsẽ không bao giờ cókết quả cho công
tác quản lý như thế, vàsự vinh hiển của Đức Chúa Trời vìvậy sẽ biến mất. Mặc dùxác thịt của
Ngài không cóthẩm quyền, nhưng công tác Ngài thực hiện sẽ đạt được hiệu quả của nó. Đây là
hướng đi chắc chắn trong công tác của Ngài. Bất kể việc xác thịt của Ngài có thẩm quyền hay
không, miễn làNgài còn khả năng thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời thìNgài làchính
Đức Chúa Trời. Bất kể xác thịt này bình thường vàbình dị thế nào, thìNgài vẫn cóthể thực hiện
công tác Ngài nên thực hiện, bởi xác thịt này là Đức Chúa Trời vàkhông chỉ làmột con người. Lý

do màxác thịt này cóthể thực hiện công tác mà con người không thể thực hiện làvìthực chất bên
trong của Ngài không giống như của bất kỳ con người nào, vàlýdo Ngài cóthể cứu rỗi con người
làvìthân phận của Ngài khác với của bất kỳ con người nào. Xác thịt này rất quan trọng đối với
nhân loại bởi vì Ngài là con người, và còn hơn thế nữa, Ngài là Đức Chúa Trời, bởi vìNgài cóthể
thực hiện công tác mà không con người bình thường nào trong xác thịt cóthể làm, vàbởi vìNgài
cóthể cứu rỗi con người bại hoại, những người sống cùng với Ngài trên đất. Mặc dùNgài giống
hệt con người, nhưng Đức Chúa Trời nhập thể quan trọng đối với nhân loại hơn bất kỳ con người
cógiátrị nào, bởi Ngài cóthể thực hiện công tác màThần của Đức Chúa Trời không thể thực hiện,
càng cóthể làm chứng về chính Đức Chúa Trời hơn là Thần của Đức Chúa Trời để hoàn toàn thu
phục nhân loại. Kết quả là, mặc dùxác thịt này bình thường vàbình dị, đóng góp của Ngài cho
nhân loại vàtầm quan trọng của Ngài đối với sự tồn tại của nhân loại làm cho Ngài trở nên vô
cùng quýgiá, vàgiátrị cùng ý nghĩa thực của xác thịt này làkhông thể đo lường được đối với bất
kỳ con người nào. Mặc dùxác thịt này không thể trực tiếp hủy diệt Sa-tan, nhưng Ngài có thể sử
dụng công tác của Ngài để chinh phục nhân loại và đánh bại Sa-tan, vàkhiến Sa-tan hoàn toàn đầu
phục sự thống trị của Ngài. Chính vì Đức Chúa Trời lànhập thể nên Ngài cóthể đánh bại Sa-tan
vàcóthể cứu rỗi nhân loại. Ngài không trực tiếp hủy diệt Sa-tan, mà thay vào đó, trở nên xác thịt
để thực hiện công tác chinh phục nhân loại, những người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Bằng cách
này, Ngài cóthể làm chứng tốt hơn cho chính Ngài giữa các vật thọ tạo của Ngài, vàNgài cóthể
cứu rỗi con người bại hoại tốt hơn. Việc đánh bại Sa-tan của Đức Chúa Trời nhập thể mang lại lời
chứng mạnh mẽ hơn, và có tính thuyết phục hơn là việc trực tiếp hủy diệt Sa-tan bởi Thần của Đức
Chúa Trời. Đức Chúa Trời trong xác thịt cókhả năng tốt hơn trong việc giúp con người biết đến
Đấng Tạo Hóa vàcóthể làm chứng tốt hơn cho chính Ngài giữa các vật thọ tạo của Ngài.
Từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

5. Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Lần nhập thể đầu tiên là để cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, để cứu chuộc họ bằng thân thể
xác thịt của Jêsus, nghĩa là Ngài đã cứu con người khỏi thập tự giá, nhưng tâm tính sa-tan bại hoại
vẫn còn trong con người. Lần nhập thể thứ hai không còn để làm một của lễ chuộc tội nữa, màlà
để cứu rỗi hoàn toàn những ai đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Điều này được thực hiện hầu cho
những ai đã được tha thứ cóthể được giải thoát khỏi tội lỗi của mình và được làm thanh sạch hoàn
toàn, vàqua việc đạt được một tâm tính thay đổi, màthoát khỏi ảnh hưởng bóng tối của Sa-tan và
trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời. Chỉ bằng cách này, con người mới cóthể được nên thánh
hoàn toàn. Sau khi Thời đại Luật pháp kết thúc, vàbắt đầu với Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời
đã bắt đầu công tác cứu rỗi, tiếp tục cho đến thời kỳ sau rốt, khi màthông qua việc phán xét và
hành phạt loài người vìsự phản nghịch của họ, Ngài sẽ hoàn toàn làm tinh sạch loài người. Chỉ
khi đó Đức Chúa Trời mới kết thúc công tác cứu rỗi của Ngài và bước vào sự nghỉ ngơi. Do đó,
trong ba giai đoạn công tác, chỉ cóhai lần Đức Chúa Trời đã đích thân trở nên xác thịt để thực hiện
công tác của Ngài giữa con người. Đó là bởi vìchỉ cómột trong ba giai đoạn công tác là hướng
dẫn con người sống cuộc sống của họ, trong khi hai giai đoạn còn lại bao gồm công tác cứu rỗi.
Chỉ bằng cách trở nên xác thịt, Đức Chúa Trời mới cóthể sống bên cạnh con người, trải nghiệm
sự đau khổ của trần gian, vàsống trong một thân thể xác thịt bình thường. Chỉ bằng cách này, Ngài
mới cóthể cung cấp cho con người con đường thực tế màloài thọ tạo như họ cần. Chính nhờ thông
qua sự nhập thể của Đức Chúa Trời mà con người nhận được sự cứu rỗi hoàn toàn từ Đức Chúa
Trời, chứ không phải trực tiếp từ thiên đàng để đáp lại những lời cầu nguyện của họ. Vì con người
thuộc về xác thịt, nên họ không cócách nào nhìn thấy Thần của Đức Chúa Trời, càng không tiếp
cận được Thần của Ngài. Tất cả những gì con người cóthể tiếp xúc làxác thịt nhập thể của Đức
Chúa Trời, vàchỉ bằng cách này, con người mới cóthể nắm bắt được mọi con đường cùng mọi lẽ
thật vànhận được sự cứu rỗi trọn vẹn. Lần nhập thể thứ hai sẽ đủ để gột sạch những tội lỗi của con
người và để hoàn toàn làm tinh sạch họ. Do đó, với lần nhập thể thứ hai, toàn bộ công tác của Đức
Chúa Trời trong xác thịt sẽ được khép lại và ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa Trời sẽ được làm
trọn vẹn. Từ đó, công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt sẽ hoàn toàn kết thúc. Sau lần nhập thể
thứ hai, Ngài sẽ không trở nên xác thịt lần thứ ba cho công tác của Ngài. Vìtoàn bộ sự quản lýcủa
Ngài khi đó đã kết thúc. Sự nhập thể của thời kỳ sau rốt khi ấy đã hoàn toàn thu phục được những
người được chọn của Ngài, và loài người trong thời kỳ sau rốt đã được phân theo loại. Ngài sẽ

không còn làm công tác cứu rỗi nữa, Ngài cũng sẽ không trở lại xác thịt để thực hiện bất kỳ công
tác nào nữa.
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Vào thời điểm Jêsus đang thực hiện công tác của Ngài, sự hiểu biết của con người về Ngài
vẫn còn mơ hồ vàkhông rõ ràng. Con người đã luôn tin Ngài là con trai của Đa-vít, vàtuyên bố
Ngài làmột tiên tri vĩ đại, vị Chúa nhân từ đã cứu chuộc tội lỗi của con người. Một số người, dựa
trên đức tin của mình, đã được chữa lành chỉ bằng cách chạm vào mép áo của Ngài; người mù đã
cóthể nhìn thấy vàthậm chí người chết đã có thể được sống lại. Tuy nhiên, con người đã không
thể phát hiện ra tâm tính sa-tan bại hoại ăn sâu bên trong mình, họ cũng không biết làm sao để loại
bỏ nó. Con người đã nhận được nhiều ân điển, chẳng hạn như sự bình an vàhạnh phúc của xác
thịt, đức tin của một thành viên mang lại phước lành cho cả gia đình, chữa lành bệnh tật, v.v. Phần
còn lại lànhững việc lành của con người vàvẻ ngoài tin kính của họ; nếu ai cóthể sống trên cơ sở
của những điều này, thìhọ được xem làmột tín đồ cóthể được chấp nhận. Chỉ những tín đồ thuộc
loại này mới có thể bước vào thiên đàng sau khi chết, điều đó có nghĩa là họ đã được cứu rỗi.
Nhưng, trong cuộc đời của mình, những người này đã không hiểu gìvề con đường sự sống. Tất cả
những gìhọ đã làm là phạm tội rồi sau đó xưng tội trong một chu kỳ liên tục màkhông cóbất kỳ
con đường nào để thay đổi tâm tính của họ: Đó là tình trạng của con người trong Thời đại Ân điển.
Con người đã nhận được sự cứu rỗi hoàn toàn chưa? Chưa! Do đó, sau khi giai đoạn công tác đó
đã kết thúc, vẫn còn công tác phán xét vàhành phạt. Giai đoạn này là để làm cho con người tinh
sạch thông qua lời, vàtừ đó cho họ một con đường để đi theo. Giai đoạn này sẽ không cókết quả
hoặc ý nghĩa nếu nótiếp tục với việc đuổi quỷ, vìnósẽ không tiệt trừ được bản tính tội lỗi của con
người, và con người sẽ đi vào bế tắc trước sự tha thứ cho tội lỗi của họ. Nhờ của lễ chuộc tội, con
người đã được tha tội, vìcông tác chịu đóng đinh đã kết thúc và Đức Chúa Trời đã đánh bại Satan. Nhưng tâm tính bại hoại của con người vẫn còn trong họ, con người vẫn cóthể phạm tội và
chống lại Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vẫn chưa thu phục được loài người. Đó là lý do tại
sao trong giai đoạn công tác này, Đức Chúa Trời dùng lời để phơi bày tâm tính bại hoại của con
người, khiến họ phải thực hành theo con đường đúng đắn. Giai đoạn này có ý nghĩa hơn giai đoạn
trước, cũng như có hiệu quả hơn, vì bây giờ chính lời trực tiếp cung cấp cho sự sống của con người
vàcho phép tâm tính của con người được đổi mới hoàn toàn; đó là một giai đoạn công tác triệt để
hơn nhiều. Do đó, sự nhập thể trong thời kỳ sau rốt đã hoàn tất ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa
Trời vàhoàn thành trọn vẹn kế hoạch quản lýcủa Đức Chúa Trời cho việc cứu rỗi con người.
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Đức Chúa Trời trong lần nhập thể đầu chưa hoàn tất công tác nhập thể; Ngài chỉ hoàn tất
bước đầu tiên trong công tác mà Đức Chúa Trời cần thực hiện trong xác thịt. Vìvậy, để hoàn tất
công tác nhập thể, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt một lần nữa, sống trọn mọi khía cạnh bình
thường vàhiện thực của xác thịt, nghĩa là, làm cho Lời Đức Chúa Trời xuất hiện trong một xác
thịt hoàn toàn bình thường và thông thường, qua đó kết thúc công tác Ngài chưa thực hiện xong
trong xác thịt. Về thực chất, xác thịt nhập thể lần thứ hai giống với lần đầu, nhưng nó thậm chícòn
thật hơn, thậm chí còn bình thường hơn lần đầu. Kết quả là, sự đau khổ màxác thịt nhập thể lần
thứ hai phải chịu đựng lớn hơn lần đầu, nhưng sự đau khổ này làkết quả của chức vụ trong xác
thịt của Ngài, nókhông giống như sự đau khổ của con người bại hoại. Nó cũng xuất phát từ tính
bình thường vàtính hiện thực của xác thịt Ngài. Bởi vìNgài thi hành chức vụ của mình trong một
xác thịt hoàn toàn bình thường vàthật, nên xác thịt phải chịu đựng rất nhiều gian khổ. Xác thịt này
càng bình thường vàcàng thật, thìNgài sẽ càng phải chịu khổ nhiều khi thi hành chức vụ của mình.
Công tác của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong một xác thịt rất bình thường, một xác thịt không
cóchút siêu nhiên nào. Bởi vìxác thịt của Ngài bình thường và cũng phải gánh vác công tác cứu
rỗi con người, nên Ngài phải chịu khổ thậm chícòn nhiều hơn một xác thịt siêu nhiên phải chịu –
vàtất cả những đau khổ này xuất phát từ tính hiện thực và tính bình thường của xác thịt Ngài. Từ
những đau khổ màhai xác thịt nhập thể đã trải qua trong khi thi hành chức vụ của các Ngài, người
ta cóthể thấy thực chất của xác thịt nhập thể. Xác thịt càng bình thường, thìNgài càng phải chịu
nhiều gian khổ trong khi đảm nhận công tác; xác thịt đảm nhận công tác càng thật, thìcác quan
niệm của con người càng khắt khe, vàcàng nhiều nguy hiểm cóthể xảy đến với Ngài. Tuy nhiên,
xác thịt càng thật, vàxác thịt càng sở hữu nhiều nhu cầu vàýthức hoàn chỉnh của một con người
bình thường, thìNgài càng có khả năng đảm nhận công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt.
Chính xác thịt của Jêsus đã bị đóng đinh lên thập tự giá, xác thịt mà Ngài đã dâng phó như một
của lễ chuộc tội; chính thông qua một xác thịt với nhân tính bình thường mà Ngài đã đánh bại Satan vàhoàn toàn cứu rỗi con người khỏi thập tự giá. Và chính như một xác thịt hoàn chỉnh mà Đức
Chúa Trời trong lần nhập thể thứ hai thực hiện công tác chinh phục và đánh bại Sa-tan. Chỉ cómột
xác thịt hoàn toàn bình thường vàthật mới cóthể thực hiện toàn bộ công tác chinh phục vàmang
lời chứng mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là, việc chinh phục con người có được hiệu quả nhờ tính
hiện thực và tính bình thường của Đức Chúa Trời trong xác thịt, chứ không nhờ các phép lạ siêu
nhiên vàsự mặc khải. Chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể này làphán dạy, và qua đó, chinh

phục vàhoàn thiện con người; nói cách khác, công tác của Thần được thực hiện trong xác thịt, bổn
phận của xác thịt làphán dạy và qua đó chinh phục, mặc khải, hoàn thiện, vàloại bỏ con người
một cách triệt để. Vàvìthế, chính trong công tác chinh phục màcông tác của Đức Chúa Trời trong
xác thịt sẽ được hoàn thành trọn vẹn. Công tác cứu chuộc ban đầu chỉ làsự khởi đầu của công tác
nhập thể; xác thịt thực hiện công tác chinh phục sẽ hoàn tất toàn bộ công tác nhập thể. Về giới tính,
một người là nam và người kia lànữ, như vậy làm trọn ý nghĩa sự nhập thể của Đức Chúa Trời,
vàxua tan những quan niệm của con người về Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời cóthể trở thành cả
nam lẫn nữ, vàvề thực chất, Đức Chúa Trời nhập thể làphi giới tính. Ngài đã tạo nên cả người
nam và người nữ, còn đối với Ngài, thìkhông cósự phân chia giới tính. Trong giai đoạn công tác
này, Đức Chúa Trời không làm các dấu kỳ vàphép lạ, để cho công tác sẽ đạt được kết quả thông
qua lời. Hơn nữa, lý do cho việc này làvìcông tác của Đức Chúa Trời nhập thể lần này không
phải làchữa lành người bệnh và đuổi quỷ, màlàchinh phục con người bằng cách phán dạy, có
nghĩa là khả năng tự nhiên cóbởi xác thịt nhập thể này của Đức Chúa Trời làphán lời vàchinh
phục con người, chứ không phải làchữa lành người bệnh và đuổi quỷ. Công tác của Ngài trong
nhân tính bình thường không phải làlàm phép lạ, không phải làchữa lành người bệnh và đuổi quỷ,
màlàphán dạy, vàvìthế, dường như đối với con người, xác thịt nhập thể lần thứ hai bình thường
hơn nhiều so với lần đầu. Mọi người thấy sự nhập thể của Đức Chúa Trời không cógìgiả dối; tuy
nhiên Đức Chúa Trời nhập thể này khác với Jêsus nhập thể, vàdù cả hai đều là Đức Chúa Trời
nhập thể, nhưng các Ngài không hoàn toàn giống nhau. Jêsus sở hữu nhân tính bình thường, nhân
tính thông thường, nhưng đi cùng Ngài là nhiều dấu kỳ vàphép lạ. Trong Đức Chúa Trời nhập thể
này, mắt người sẽ không nhìn thấy các dấu kỳ hay phép lạ, cũng không thấy việc chữa lành người
bệnh hay đuổi quỷ, hay đi bộ trên mặt biển, hay kiêng ăn trong bốn mươi ngày… Ngài không làm
những việc giống như Jêsus đã làm, không phải vìxác thịt của Ngài về thực chất cóchút gìkhác
với xác thịt của Jêsus, màlàvìchức vụ của Ngài không phải làchữa lành người bệnh và đuổi quỷ.
Ngài không phábỏ công tác của chính mình, không làm nhiễu loạn công tác của chính mình. Vì
Ngài chinh phục con người bằng những lời thực tế của Ngài, nên không cần chinh phục họ bằng
phép lạ, vàvìthế, giai đoạn này là để hoàn tất công tác nhập thể.
Trích từ “Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Tại sao Ta phán rằng ýnghĩa của sự nhập thể chưa được trọn vẹn trong công tác của Jêsus?
Bởi vìLời chưa hoàn toàn trở nên xác thịt. Những gì Jêsus đã làm chỉ làmột phần công tác của
Đức Chúa Trời trong xác thịt; Ngài chỉ thực hiện công tác cứu chuộc, và đã không thực hiện công

tác hoàn toàn thu phục con người. Vì lý do này, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt một lần nữa
trong thời kỳ sau rốt. Giai đoạn công tác này cũng được thực hiện trong một xác thịt bình thường;
nó được thi hành bởi một con người hoàn toàn bình thường, một con người mànhân tính không
cóchút gìsiêu việt. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã trở thành một con người hoàn chỉnh; Ngài
làmột con người cóthân phận của Đức Chúa Trời, một con người hoàn chỉnh, một xác thịt hoàn
chỉnh, là Đấng đang thực hiện công tác. Mắt người nhìn thấy một thân thể xác thịt không siêu việt
chút nào, một con người rất đỗi bình thường cóthể nói ngôn ngữ của thiên đàng, không làm các
dấu kỳ, không làm các phép lạ, càng không phơi bày sự thật bên trong về tôn giáo trong những hội
đường lớn. Đối với mọi người, công tác của xác thịt nhập thể lần thứ hai dường như hoàn toàn
không giống với lần đầu, khác xa đến nỗi cả hai dường như không có điểm gìchung, vàkhông có
gìtrong công tác lần đầu cóthể thấy được trong lần này. Dùcông tác của xác thịt nhập thể lần thứ
hai khác với lần đầu, nhưng điều đó không chứng tỏ nguồn gốc của các Ngài không phải làmột và
như nhau. Nguồn gốc của các Ngài có như nhau hay không phụ thuộc vào bản chất công tác được
thực hiện bởi xác thịt, chứ không phải vào vỏ bọc bên ngoài của các Ngài. Suốt ba giai đoạn công
tác của Đức Chúa Trời, Ngài đã nhập thể hai lần, vàtrong cả hai lần, công tác của Đức Chúa Trời
nhập thể đều mở ra một thời đại mới, khởi đầu một công tác mới; các lần nhập thể bổ sung cho
nhau. Mắt người không thể thấy hai xác thịt thực sự đến từ cùng một nguồn gốc. Không cần phải
nói, điều này vượt quákhả năng của mắt người hay tâm trí con người. Nhưng về thực chất, các
Ngài làmột, bởi công tác của các Ngài bắt nguồn từ cùng một Thần. Việc hai xác thịt nhập thể có
xuất phát từ cùng nguồn gốc hay không thìkhông thể được nhận định theo thời kỳ và nơi chốn các
Ngài được sinh ra, hoặc những yếu tố tương tự, màphải theo công tác thần thánh do các Ngài bày
tỏ. Xác thịt nhập thể thứ hai không thực hiện bất kỳ công tác nào mà Jêsus đã làm, bởi công tác
của Đức Chúa Trời không theo lệ thường, màmỗi lần đều mở ra một con đường mới. Xác thịt
nhập thể thứ hai không nhằm đào sâu thêm hay củng cố ấn tượng về xác thịt thứ nhất trong tâm trí
con người, mànhằm bổ sung vàhoàn thiện nó, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của con người về
Đức Chúa Trời, phávỡ mọi quy tắc tồn tại trong lòng người, vàxóa bỏ những hình tượng sai lệch
về Đức Chúa Trời trong lòng họ. Cóthể nói rằng không cómột giai đoạn riêng lẻ nào trong công
tác của chính Đức Chúa Trời có thể cho con người một sự hiểu biết trọn vẹn về Ngài; mỗi giai
đoạn chỉ cung cấp một phần, không phải toàn bộ. Dù Đức Chúa Trời đã bày tỏ đầy đủ tâm tính của
Ngài, nhưng bởi vìkhả năng hiểu biết hạn hẹp của con người, nên sự hiểu biết của họ về Đức Chúa
Trời vẫn chưa trọn vẹn. Bằng ngôn ngữ con người, để truyền tải toàn bộ tâm tính của Đức Chúa
Trời là điều không thể; hơn nữa, làm sao một giai đoạn công tác đơn lẻ của Đức Chúa Trời lại có

thể bày tỏ đầy đủ về Ngài được? Ngài làm việc trong xác thịt dưới vỏ bọc nhân tính bình thường
của Ngài, và người ta chỉ cóthể biết đến Ngài qua những bày tỏ của thần tính Ngài, không phải
qua vỏ bọc thể xác của Ngài. Đức Chúa Trời đến trong xác thịt để cho con người biết đến Ngài
thông qua những công tác khác nhau của Ngài, và không giai đoạn công tác nào của Ngài giống
giai đoạn nào. Chỉ theo cách này, con người mới cóthể có được một sự hiểu biết đầy đủ về công
tác trong xác thịt của Đức Chúa Trời, không bị giới hạn trong một khía cạnh đơn lẻ nào.
Trích từ “Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Giai đoạn công tác mà Jêsus đã thực hiện chỉ làm trọn thực chất của “Lời ở cùng Đức Chúa
Trời”: Lẽ thật của Đức Chúa Trời ở cùng Đức Chúa Trời, vàThần của Đức Chúa Trời ở cùng xác
thịt vàkhông thể tách rời khỏi xác thịt. Nghĩa là, xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể đã ở cùng
Thần của Đức Chúa Trời, điều này làbằng chứng vĩ đại hơn cho việc Jêsus nhập thể làsự nhập
thể lần thứ nhất của Đức Chúa Trời. Giai đoạn công tác này đáp ứng chính xác ý nghĩa bên trong
của “Lời trở nên xác thịt”, làm sâu sắc hơn ý nghĩa của “Lời ở cùng Đức Chúa Trời, vàLời là Đức
Chúa Trời”, và để cho ngươi tin tưởng chắc chắn vào những từ “Ban đầu cóLời”. Điều đó có nghĩa
là, vào lúc sáng thế Đức Chúa Trời đã sở hữu lời, lời của Ngài ở cùng Ngài vàkhông thể tách rời
Ngài, vàở thời đại cuối cùng, Ngài càng làm rõ hơn về quyền năng và thẩm quyền của lời Ngài,
và cho phép con người nhìn thấy toàn bộ lời đường lối của Ngài – nghe thấy toàn bộ lời của Ngài.
Đó là công tác của thời đại cuối cùng. Ngươi phải bắt đầu hiểu thấu đáo được những điều này. Vấn
đề không phải làviệc hiểu biết về xác thịt, màlàviệc ngươi hiểu xác thịt vàLời như thế nào. Đây
làlời chứng mà ngươi phải mang, là điều mọi người phải biết đến. Bởi vì đây là công tác của sự
nhập thể lần thứ hai – vàlần cuối cùng Đức Chúa Trời trở nên xác thịt – nên nó hoàn thành đầy
đủ ý nghĩa của sự nhập thể, thực hiện thấu đáo và tỏ ra toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời trong
xác thịt, vàkết thúc kỷ nguyên Đức Chúa Trời ở trong xác thịt.
Trích từ “Sự thực hành (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Dù trong giai đoạn này, Đức Chúa Trời nhập thể đang chịu đựng gian khổ hay thi hành chức
vụ của Ngài, thìNgài làm vậy để làm trọn ý nghĩa của sự nhập thể, bởi đây là sự nhập thể cuối
cùng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ cóthể nhập thể hai lần. Không thể cólần thứ ba. Sự
nhập thể lần thứ nhất lànam, lần thứ hai lànữ, vàvìthế, hình ảnh xác thịt của Đức Chúa Trời được
trọn vẹn trong tâm trí con người; hơn nữa, hai sự nhập thể đã kết thúc công tác của Đức Chúa Trời
trong xác thịt. Lần đầu, Đức Chúa Trời nhập thể sở hữu nhân tính bình thường để làm trọn ý nghĩa

của sự nhập thể. Lần này, Ngài cũng sở hữu nhân tí
nh bình thường, nhưng ý nghĩa của sự nhập thể
lần này lại khác: Nósâu sắc hơn, và công tác của Ngài có ý nghĩa sâu nhiệm hơn. Lý do Đức Chúa
Trời đã trở nên xác thịt một lần nữa là để làm trọn ý nghĩa của sự nhập thể. Khi Đức Chúa Trời đã
kết thúc hoàn toàn giai đoạn công tác này của Ngài, thìtoàn bộ ý nghĩa của sự nhập thể, nghĩa là,
công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt sẽ trọn vẹn, vàsẽ không còn công tác nào được thực
hiện trong xác thịt nữa. Điều đó có nghĩa là, từ giờ trở đi, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đến
trong xác thịt để thực hiện công tác của Ngài nữa.
Trích từ “Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hai lần nhập thể hoàn tất ý nghĩa của sự nhập thể
(Trích tuyển chọn chương lời Đức Chúa Trời)

Mỗi giai đoạn công tác được Đức Chúa Trời thực hiện đều có ý nghĩa thực tế riêng của nó.
Thời xưa, khi Jêsus đến, Ngài là người nam, và khi Đức Chúa Trời đến lần này, Ngài là người nữ.
Từ điều này, ngươi có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên cả người nam và người nữ vì
công tác của Ngài, vàvới Ngài không cósự phân biệt giới tính. Khi Thần của Ngài đến, Ngài có
thể mang lấy bất kỳ xác thịt nào màNgài muốn, vàxác thịt đó có thể đại diện cho Ngài; dùlànam
hay nữ, nócóthể đại diện cho Đức Chúa Trời miễn nólàxác thịt nhập thể của Ngài. Nếu Jêsus đã
xuất hiện trong thân phận một người nữ khi Ngài đến, nói cách khác, nếu một bé gái sơ sinh, chứ
không phải một bé trai, đã được thai dựng bởi Đức Thánh Linh, thì giai đoạn công tác đó sẽ được
hoàn thành dùthế nào đi chăng nữa. Nếu đúng là như thế, thì giai đoạn công tác hiện tại thay vào
đó sẽ phải được hoàn thành bởi một người nam, nhưng công tác sẽ được hoàn thành dùthế nào đi
chăng nữa. Công tác được thực hiện trong giai đoạn nào cũng đều quan trọng như nhau; không có
giai đoạn công tác nào bị lặp lại, chúng cũng không mâu thuẫn với nhau. Vào thời điểm đó, Jêsus,
khi thực hiện công tác của Ngài, đã được gọi làCon trai một, và “Con trai” ám chỉ giới tính nam.
Tại sao Con trai một không được đề cập trong giai đoạn hiện tại này? Bởi vìnhững yêu cầu của
công việc đã đòi hỏi một sự thay đổi về giới tính so với của Jêsus. Với Đức Chúa Trời, không có
sự phân biệt giới tính. Ngài làm công tác của Ngài như Ngài muốn, vàkhi thực hiện công tác của
mình thìNgài không phải chịu bất kỳ sự hạn chế nào, mà được đặc biệt tự do. Tuy nhiên, mỗi giai
đoạn công tác đều có ý nghĩa thực tế riêng của nó. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt hai lần, và
điều hiển nhiên làsự nhập thể của Ngài trong thời kỳ sau rốt làlần cuối cùng. Ngài đã đến để khiến
cho mọi việc làm của Ngài được biết đến. Nếu trong giai đoạn này Ngài không trở nên xác thịt để

đích thân làm việc cho con người chứng kiến, thì con người sẽ mãi mãi bám lấy quan niệm cho
rằng Đức Chúa Trời chỉ lànam, chứ không phải lànữ. Trước đó, toàn thể nhân loại đều đã tin rằng
Đức Chúa Trời chỉ cóthể lànam vàrằng một người nữ thìkhông thể được gọi là Đức Chúa Trời,
vìtoàn thể nhân loại đều xem người nam cóthẩm quyền hơn người nữ. Họ tin rằng không người
nữ nào cóthể nắm quyền, chỉ có người nam mà thôi. Hơn thế nữa, họ thậm chícòn nói rằng người
nam là đầu của người nữ vàrằng người nữ phải vâng lời người nam vàkhông thể vượt qua người
nam. Trong quákhứ, khi người ta nói rằng người nam là đầu của người nữ, điều này nhắm vào Ađam và Ê-va, những người đã bị con rắn dụ dỗ – không phải nhắm vào người nam và người nữ
như khi họ được Đức Giê-hô-va tạo dựng nên lúc ban đầu. Tất nhiên, một người phụ nữ phải vâng
lời và yêu thương chồng mình, còn một người chồng phải học cách nuôi dưỡng vàchu cấp cho gia
đình mình. Đây là những luật lệ vàsắc lệnh do Đức Giê-hô-va đặt ra mà loài người phải tuân theo
trong cuộc sống của họ trên đất. Đức Giê-hô-va đã phán với người nữ: “Sự dục vọng ngươi phải
xu hướng về chồng, vàchồng sẽ cai trị ngươi”. Ngài chỉ phán như vậy hầu cho loài người (nghĩa
là, cả người nam và người nữ) cóthể sống cuộc đời bình thường dưới sự thống trị của Đức Giêhô-va, vàhầu cho cuộc sống của loài người cóthể có được một kết cấu, vàkhông chệch ra khỏi
trật tự đúng đắn của chúng. Do đó, Đức Giê-hô-va đã đưa ra các quy tắc phùhợp về cách người
nam và người nữ nên hành động, mặc dù điều này chỉ liên quan đến muôn loài thọ tạo sống trên
đất, và không liên quan gì đến xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời. Làm sao Đức Chúa Trời có
thể giống như những loài thọ tạo của Ngài được? Những lời của Ngài chỉ nhắm vào loài người
được Ngài dựng nên mà thôi; chính vì để cho loài người sống cuộc đời bình thường mà Ngài đã
thiết lập các quy tắc cho người nam và người nữ. Ban đầu, khi Đức Giê-hô-va dựng nên loài người,
Ngài đã dựng nên hai loại người, cả nam vànữ; và do đó có sự phân chia giữa nam vànữ trong
các xác thịt nhập thể của Ngài. Ngài đã không quyết định công việc của Ngài dựa trên những lời
Ngài đã phán với A-đam và Ê-va. Hai lần Ngài trở nên xác thịt đã được quyết định hoàn toàn dựa
theo suy nghĩ của Ngài tại thời điểm Ngài tạo dựng nên loài người lần đầu tiên; nghĩa là, Ngài đã
hoàn tất công tác của hai lần nhập thể của Ngài dựa trên người nam và người nữ trước khi họ bị
bại hoại. Nếu loài người lấy những lời Đức Giê-hô-va đã phán với A-đam và Ê-va, lànhững người
đã bị con rắn dụ dỗ, vàáp dụng chúng cho công tác trong sự nhập thể của Đức Chúa Trời, thì
chẳng phải Jêsus cũng phải yêu vợ như Ngài phải làm hay sao? Theo cách này, liệu Đức Chúa Trời
có còn là Đức Chúa Trời hay không? Và như vậy, liệu Ngài vẫn sẽ cóthể hoàn tất công tác của
Ngài chứ? Nếu việc xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời trở thành người nữ làsai trật, thìchẳng
phải việc Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên người nữ cũng sẽ làmột sai lầm nghiêm trọng nhất hay

sao? Nếu mọi người vẫn tin rằng việc Đức Chúa Trời nhập thể thành người nữ làsai trật, thìchẳng
phải Jêsus, Đấng không kết hôn và do đó không thể yêu vợ mình, cũng sai lầm như sự nhập thể
hiện tại hay sao? Vì ngươi dùng những lời Đức Giê-hô-va đã phán với Ê-va để đo lường lẽ thật về
sự nhập thể của Đức Chúa Trời trong thời đại ngày nay, nên ngươi phải dùng những lời Đức Giêhô-va đã phán với A-đam để phán xét Đức Chúa Jêsus, là Đấng đã trở nên xác thịt trong Thời đại
Ân điển. Chẳng phải những điều này làmột hay sao? Vì ngươi đo lường Đức Chúa Jêsus dựa theo
người nam chưa bị con rắn dụ dỗ, nên ngươi không thể phán xét lẽ thật của sự nhập thể ngày nay
dựa theo người nữ đã bị con rắn dụ dỗ được. Điều này sẽ làbất công! Đo lường Đức Chúa Trời
dựa theo cách này chứng tỏ rằng ngươi thiếu hợp lý. Khi Đức Giê-hô-va hai lần trở nên xác thịt,
giới tính của xác thịt Ngài liên quan đến người nam và người nữ chưa bị con rắn cám dỗ; chính vì
để phùhợp với người nam và người nữ chưa bị con rắn lừa gạt mà Ngài đã hai lần trở nên xác thịt.
Đừng nghĩ rằng nam tính của Jêsus cũng giống như của A-đam, người đã bị con rắn dụ dỗ. Hai
người hoàn toàn không liên quan, họ là hai người nam với hai bản chất khác nhau. Chắc chắn
không thể nào nam tính của Jêsus lại chứng minh Ngài là đầu của mọi người nữ màkhông phải là
đầu của mọi người nam? Chẳng phải Ngài làVua của tất cả người Do Thái (bao gồm cả nam và
nữ) sao? Ngài chính là Đức Chúa Trời, không chỉ là đầu của người nữ mà cũng là đầu của người
nam. Ngài làChúa của mọi tạo vật và là đầu của mọi tạo vật. Làm sao ngươi có thể định đoạt nam
tính của Jêsus làbiểu tượng của đầu của người nữ? Điều này chẳng phải làphạm thượng sao?
Jêsus làmột người nam chưa bị bại hoại. Ngài là Đức Chúa Trời; Ngài là Đấng Christ; Ngài là
Chúa. Làm sao Ngài có thể làmột người nam giống như A-đam, là người đã bị bại hoại được?
Jêsus làxác thịt được mặc lấy bởi Thần thánh khiết nhất của Đức Chúa Trời. Làm sao ngươi có
thể nói Ngài làmột Đức Chúa Trời sở hữu nam tính của A-đam? Trong trường hợp đó, chẳng lẽ
mọi công tác của Đức Chúa Trời đều đã sai trật ư? Liệu Đức Giê-hô-va cóthể kết hợp bên trong
Jêsus nam tính của A-đam, là người đã bị con rắn dụ dỗ không? Chẳng phải sự nhập thể của thời
hiện tại làmột vídụ khác về công tác của Đức Chúa Trời nhập thể, Đấng khác giới tính với Jêsus
nhưng giống Ngài về bản chất sao? Ngươi vẫn dám nói rằng Đức Chúa Trời nhập thể không thể là
người nữ, bởi vì người nữ là người đầu tiên bị con rắn dụ dỗ sao? Ngươi vẫn dám nói rằng, vì
người nữ là người ôuế nhất vàlànguồn gốc cho sự bại hoại của loài người, nên Đức Chúa Trời
không thể nào trở nên xác thịt như một người nữ sao? Ngươi có dám khăng khăng nói rằng “người
nữ phải luôn vâng lời người nam vàkhông bao giờ cóthể biểu lộ hay đại diện trực tiếp cho Đức
Chúa Trời” không? Ngươi đã không hiểu trong quákhứ, nhưng bây giờ ngươi có thể tiếp tục nói
phạm đến công tác của Đức Chúa Trời, đặc biệt làxác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời sao? Nếu

ngươi không thấy rõ điều này, thìtốt nhất hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, kẻo sự dại dột
vàngu dốt của ngươi bị phơi bày và sự xấu xícủa ngươi bị vạch trần. Đừng nghĩ rằng ngươi hiểu
hết mọi thứ. Ta nói cho ngươi hay mọi thứ ngươi đã nhìn thấy vàtrải nghiệm không đủ để ngươi
hiểu được dùlàmột phần nghìn trong kế hoạch quản lýcủa Ta. Vậy thìtại sao ngươi lại hành động
ngạo mạn như vậy? Một chút tài năng và một ít kiến thức nhỏ bé mà ngươi có đó không đủ để
Jêsus sử dụng dùchỉ làmột giây trong công tác của Ngài! Ngươi thực sự có được bao nhiêu kinh
nghiệm? Những gì ngươi đã thấy vàmọi điều ngươi đã nghe trong suốt cuộc đời mình cùng những
gì ngươi đã tưởng tượng còn ít hơn cả công việc màTa thực hiện trong một khoảnh khắc! Tốt nhất
là ngươi đừng bới lông tì
m vết. Ngươi có thể kiêu ngạo tùy ý, nhưng ngươi chẳng hơn gì một tạo
vật thậm chícòn không bằng một con kiến! Mọi thứ ngươi giữ trong bụng mình còn ít hơn những
thứ ở trong bụng một con kiến! Đừng nghĩ rằng ngươi có quyền khoa tay múa chân vàhuênh hoang
chỉ vì ngươi đã có được một ít kinh nghiệm vàthâm niên. Chẳng phải kinh nghiệm vàthâm niên
của ngươi là sản phẩm của những lời mà Ta đã phán ra hay sao? Ngươi tin rằng chúng đã đổi lấy
công lao khónhọc của ngươi sao? Ngày nay, ngươi thấy rằng Ta đã trở nên xác thịt, vàchỉ vìlý
do này thôi mà trong ngươi có tràn ngập những quan niệm vàtừ đó là những quan điểm vôtận.
Nếu không phải vìsự nhập thể của Ta, thì cho dù ngươi sở hữu những tài năng phi thường, ngươi
cũng sẽ không có được quánhiều khái niệm; vàchẳng phải từ những điều này màcác quan niệm
của ngươi phát sinh hay sao? Nếu Jêsus không trở nên xác thịt lần đầu tiên ấy, thì ngươi thậm chí
cóbiết về sự nhập thể hay không? Chẳng phải vìlần nhập thể đầu tiên đã cho ngươi kiến thức nên
ngươi có hành động láo xược cố gắng phán xét lần nhập thể thứ hai hay sao? Tại sao, thay vìlà
một môn đệ ngoan ngoãn, ngươi lại đang phải học điều đó? Khi ngươi đã bước vào dòng chảy này
và đến trước mặt Đức Chúa Trời nhập thể, liệu Ngài có cho phép ngươi nghiên cứu về Ngài không?
Ngươi có thể nghiên cứu lịch sử gia đình của mình, nhưng nếu ngươi cố gắng nghiên cứu “lịch sử
gia đình” của Đức Chúa Trời thìliệu Đức Chúa Trời của ngày nay có cho phép ngươi thực hiện
một nghiên cứu như vậy hay không? Chẳng phải ngươi bị mùsao? Chẳng phải ngươi tự chuốc lấy
sự khinh miệt cho chính mình sao?
Nếu chỉ cócông việc của Jêsus được thực hiện, và không được bổ sung bằng công việc trong
giai đoạn của thời kỳ sau rốt này, thì con người sẽ mãi mãi bám lấy quan niệm cho rằng duy chỉ
Jêsus làCon trai một của Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa Trời chỉ códuy nhất một con trai, và
rằng bất cứ ai đến sau đó bởi một danh xưng khác thì sẽ không phải làCon trai một của Đức Chúa
Trời, càng không phải là chính Đức Chúa Trời. Con người cóquan niệm rằng bất kỳ ai hầu việc

như một của lễ chuộc tội hoặc là người nắm quyền lực nhân danh Đức Chúa Trời vàcứu chuộc
toàn nhân loại, thì đều làCon trai một của Đức Chúa Trời. Cómột số người tin rằng chỉ cần Đấng
hiện đến làmột người nam, thìNgài cóthể được xem làCon trai một của Đức Chúa Trời và là đại
diện của Đức Chúa Trời. Thậm chícónhững người còn nói rằng Jêsus làCon trai của Đức Giêhô-va, Con trai một của Ngài. Chẳng phải những quan niệm như thế bị thổi phồng sao? Nếu giai
đoạn công tác này không được thực hiện trong thời đại cuối cùng, thì đối với Đức Chúa Trời, toàn
thể nhân loại sẽ bị che phủ dưới một bóng đen. Nếu vậy, người nam sẽ nghĩ mình cao trọng hơn
người nữ, và người nữ sẽ không bao giờ cóthể ngẩng đầu lên được, và khi đó thậm chíkhông một
phụ nữ nào cóthể được cứu rỗi. Mọi người luôn tin rằng Đức Chúa Trời là nam, và hơn nữa, rằng
Ngài luôn xem thường người nữ vàsẽ không ban sự cứu rỗi cho người nữ. Nếu vậy, chẳng phải
đúng là tất cả người nữ, lànhững người đã được tạo dựng nên bởi Đức Giê-hô-va vànhững người
cũng đã bị bại hoại, sẽ không bao giờ có cơ hội được cứu rỗi sao? Vậy thìchẳng phải sẽ làvô
nghĩa khi Đức Giê-hô-va tạo dựng nên người nữ, nghĩa là tạo dựng nên Ê-va sao? Vàchẳng phải
người nữ sẽ bị diệt mất đời đời sao? Vì lý do này, giai đoạn công tác trong thời kỳ sau rốt phải
được thực hiện để cứu rỗi toàn thể nhân loại, chứ không chỉ người nữ. Nếu bất cứ ai nghĩ rằng Đức
Chúa Trời phải nhập thể trở thành người nữ chỉ để cứu rỗi người nữ, thì người đó thực sự làmột
kẻ ngốc!
Công tác của ngày nay đã thúc đẩy công tác của Thời đại Ân điển; nghĩa là, công tác trong
toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm đã tiến lên phía trước. Mặc dùThời đại Ân điển đã kết
thúc, nhưng công tác của Đức Chúa Trời vẫn tiến triển. Tại sao Ta phán hết lần này đến lần khác
rằng giai đoạn công tác này xây dựng dựa trên Thời đại Ân điển vàThời đại Luật pháp? Bởi vì
công tác của ngày nay làmột sự tiếp nối của công tác được thực hiện trong Thời đại Ân điển, và
một sự tiến bộ so với công tác được thực hiện trong Thời đại Luật pháp. Ba giai đoạn được liên
kết chặt chẽ với nhau, với mỗi mắt xích trong chuỗi liên kết được gắn chặt với mắt xích kế tiếp.
Tại sao Ta cũng phán rằng giai đoạn công tác này xây dựng dựa trên giai đoạn được thực hiện bởi
Jêsus? Giả sử rằng giai đoạn này không xây dựng dựa trên công tác được thực hiện bởi Jêsus, thì
một sự đóng đinh khác sẽ phải diễn ra trong giai đoạn này, vàcông tác cứu chuộc của giai đoạn
trước sẽ phải được thực hiện lại từ đầu. Điều này sẽ làvônghĩa. Và do đó, không phải làcông tác
được kết thúc hoàn toàn, màlàthời đại đã tiến lên vàmức độ của công tác đã được nâng lên cao
hơn trước. Cóthể nói rằng giai đoạn công tác này được xây dựng trên nền tảng của Thời đại Luật
pháp vàtrên tảng đá công trình của Jêsus. Công tác của Đức Chúa Trời được xây dựng theo từng

giai đoạn, và giai đoạn này không phải làmột sự khởi đầu mới. Chỉ cósự kết hợp của ba giai đoạn
công tác mới có thể được xem làkế hoạch quản lý sáu nghìn năm. Công tác của giai đoạn này
được thực hiện trên nền tảng công tác của Thời đại Ân điển. Nếu hai giai đoạn công tác này không
liên quan đến nhau, thìtại sao sự đóng đinh không bị lặp lại trong giai đoạn này? Tại sao Ta không
mang tội lỗi của con người, mà thay vào đó lại đến để trực tiếp phán xét vàhành phạt con người?
Nếu Ta không thực hiện công tác phán xét vàhành phạt con người sau khi bị đóng đinh, và giờ Ta
đến không phải bởi quan niệm của Đức Thánh Linh, thìTa sẽ không đủ tư cách để phán xét và
hành phạt con người. Chính bởi vìTa vàJêsus làmột nên Ta đến trực tiếp để hành phạt vàphán
xét con người. Công tác ở giai đoạn này được xây dựng hoàn toàn dựa trên công tác ở giai đoạn
trước. Đó là lý do tại sao chỉ cóloại công tác này mới cóthể đưa con người, từng bước một, vào
sự cứu rỗi. Jêsus và Ta đến từ cùng một Thần. Mặc dùxác thịt của Chúng Ta không liên quan đến
nhau, nhưng Thần của Chúng Ta làmột; mặc dùnội dung của những gìChúng Ta làm vàcông tác
Chúng Ta đảm nhận không giống nhau, nhưng Chúng Ta giống nhau về bản chất; xác thịt của
Chúng Ta mang hình dạng khác nhau, nhưng điều này làdo sự thay đổi trong thời đại vàcác yêu
cầu khác nhau trong công tác của Chúng Ta; chức vụ của Chúng Ta không giống nhau, vìvậy công
tác Chúng Ta làm ra vànhững tâm tính màChúng Ta tỏ lộ ra cho con người cũng khác nhau. Đó
làlýdo tại sao những gì con người thấy vàhiểu ngày nay không giống như trong quá khứ, làdo
sự thay đổi trong thời đại. Mặc dùHọ khác nhau về giới tính vàhình dạng xác thịt của Họ, vàHọ
không được sinh ra trong cùng một gia đình, càng không sống trong cùng một khoảng thời gian,
nhưng Thần của Họ vẫn làmột. Mặc dù xác thịt của Họ không có mối quan hệ về huyết thống
cũng như về thể chất dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng không thể phủ nhận rằng Họ lànhững xác
thịt nhập thể của Đức Chúa Trời trong hai thời kỳ khác nhau. Việc Họ lànhững xác thịt nhập thể
của Đức Chúa Trời làmột sự thật không thể chối cãi, mặc dùHọ không cùng huyết thống vàkhông
dùng chung một thứ ngôn ngữ của loài người (một người lànam nói tiếng của người Do Thái còn
người kia lànữ chỉ nói tiếng Trung Quốc). Chính vìnhững lýdo này màHọ đã sống ở những quốc
gia khác nhau để thực hiện công việc màtừng người cần phải làm, vàcòn trong những thời kỳ
khác nhau nữa. Mặc dù thực tế rằng Họ làcùng một Thần, có cùng bản chất , nhưng không có
những sự tương đồng tuyệt đối giữa vẻ bề ngoài của xác thịt Họ. Tất cả những gìHọ cóchung là
cùng một nhân tính, nhưng xét về hình dạng bên ngoài của xác thịt Họ vàhoàn cảnh sinh ra của
Họ, thìHọ không giống nhau. Những điều này không ảnh hưởng đến công việc tương ứng của Họ
hoặc đến kiến thức mà con người cóvề Họ, vìxét cho cùng, Họ làcùng một Thần vàkhông ai có
thể tách rời Họ. Mặc dù Họ không có quan hệ huyết thống, nhưng toàn bộ hữu thể của Họ chịu

trách nhiệm về Thần của họ, phân bổ cho Họ những công việc khác nhau trong những thời kỳ khác
nhau, vàphân xác thịt của Họ theo các dòng dõi huyết thống khác nhau. Thần của Đức Giê-hô-va
không phải làcha của Thần của Jêsus, vàThần của Jêsus không phải làcon trai của Thần của Đức
Giê-hô-va: Họ làcùng một Thần. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời nhập thể ngày nay vàJêsus
không cóquan hệ về huyết thống, nhưng Họ làmột, điều này làdo Thần của Họ làmột. Đức Chúa
Trời cóthể làm công tác của lòng thương xót vànhân từ, cũng như công tác của sự phán xét công
chính vàhành phạt con người, vàviệc giáng sự rủa sả xuống cho con người; vàcuối cùng, Ngài
cóthể làm công việc hủy diệt thế gian vàtrừng phạt kẻ ác. Chẳng phải chính Ngài làm tất cả những
điều này sao? Đây chẳng phải làsự toàn năng của Đức Chúa Trời sao? Ngài cóthể vừa ban hành
luật pháp cho con người vừa ban các điều răn cho họ, và Ngài cũng có thể dẫn dắt những người
Y-sơ-ra-ên đầu tiên sống cuộc đời của họ trên trần gian và hướng dẫn họ trong việc xây dựng đền
thờ vàbàn thờ, giữ tất cả dân Y-sơ-ra-ên ở dưới sự thống trị của Ngài. Nhờ thẩm quyền của mình,
Ngài đã sống trên trần gian với dân Y-sơ-ra-ên trong hai nghìn năm. Dân Y-sơ-ra-ên đã không
dám dấy loạn chống lại Ngài; tất cả đều tôn kính Đức Giê-hô-va và tuân theo các điều răn của
Ngài. Đó là công việc được thực hiện nhờ thẩm quyền vàsự toàn năng của Ngài. Sau đó, trong
Thời đại Ân điển, Jêsus đã đến để cứu chuộc toàn thể nhân loại sa ngã(không chỉ dân Y-sơ-ra-ên).
Ngài đã tỏ lòng thương xót vànhân từ đối với con người. Jêsus mà con người nhìn thấy trong Thời
đại Ân điển có đầy lòng nhân từ và luôn yêu thương đối với con người, vì Ngài đã đến để cứu rỗi
nhân loại khỏi tội lỗi. Ngài đã có thể tha thứ cho tội lỗi của họ cho đến khi sự đóng đinh của Ngài
hoàn toàn cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Trong giai đoạn này, Đức Chúa Trời đã xuất hiện trước
con người với lòng thương xót và nhân từ; nghĩa là, Ngài đã trở thành một của lễ chuộc tội cho
con người và đã bị đóng đinh vì tội lỗi của con người, hầu cho họ cóthể mãi mãi được tha thứ.
Ngài nhân từ, thương xót, nhịn nhục và yêu thương. Và tất cả những người theo Jêsus trong Thời
đại Ân điển cũng đã cố gắng nhịn nhục và yêu thương trong mọi sự. Họ chậm nóng giận, vàkhông
bao giờ chống trả ngay cả khi bị đánh đập, bị rủa sả hoặc bị ném đá. Nhưng trong giai đoạn cuối
cùng thìkhông còn có thể như vậy nữa. Công tác của Jêsus và Đức Giê-hô-va không hoàn toàn
giống nhau mặc dù Họ thuộc cùng một Thần. Công tác của Đức Giê-hô-va đã không mang thời
đại đến hồi kết thúc, màlàdẫn dắt thời đại, mở ra đời sống của loài người trên trái đất, vàcông tác
của ngày nay làchinh phục các dân tại các quốc gia dân ngoại, những người đã bị bại hoại sâu sắc,
vàdẫn dắt không chỉ dân sự được Đức Chúa Trời chọn ở Trung Quốc, màcòn cả toàn bộ vũ trụ
vàtoàn thể nhân loại. Có thể ngươi thấy rằng công tác này chỉ được thực hiện ở Trung Quốc,
nhưng trong thực tế nó đã bắt đầu lan rộng ra nước ngoài. Tại sao những người ở ngoài Trung

Quốc lại tìm kiếm con đường thật, hết lần này đến lần khác? Đó là bởi vìThần đã bắt đầu làm việc,
vànhững lời được phán ngày nay nhắm vào con người khắp vũ trụ. Với điều này, một nửa công
việc đã được tiến hành. Từ lúc sáng thế cho đến hiện tại, Thần của Đức Chúa Trời đã khởi động
công trình vĩ đại này, và hơn nữa đã thực hiện các công tác khác nhau ở các thời đại khác nhau và
giữa các quốc gia khác nhau. Con người ở mỗi thời đại nhìn thấy một tâm tính khác nhau của Ngài,
được tỏ lộ một cách tự nhiên thông qua các công tác khác nhau màNgài thực hiện. Ngài là Đức
Chúa Trời, tràn đầy sự thương xót và nhân từ; Ngài làcủa lễ chuộc tội cho con người và là Đấng
chăn dắt của con người; nhưng Ngài cũng là sự phán xét, hình phạt vàrủa sả của con người. Ngài
cóthể dẫn dắt con người sống trên đất trong hai nghìn năm, và Ngài cũng có thể cứu chuộc loài
người bại hoại khỏi tội lỗi. Ngày nay, Ngài cũng có thể chinh phục loài người, những người không
biết Ngài, vàbắt họ phải phủ phục dưới sự thống trị của Ngài, hầu cho tất cả đều quy phục Ngài
hoàn toàn. Cuối cùng, Ngài sẽ thiêu rụi tất cả những gìôuế vàbất chính bên trong con người trên
khắp vũ trụ, để cho họ thấy rằng Ngài không chỉ làmột Đức Chúa Trời thương xót và yêu thương,
không chỉ làmột Đức Chúa Trời của sự khôn ngoan vàphép lạ, không chỉ làmột Đức Chúa Trời
thánh khiết, mà hơn nữa, còn làmột Đức Chúa Trời phán xét con người. Đối với những kẻ xấu xa
ở giữa loài người, Ngài làsự thiêu đốt, sự phán xét vàtrừng phạt; đối với những người phải được
hoàn thiện, Ngài là cơn hoạn nạn, sự tinh luyện vànhững thử luyện, cũng như sự yên ủi, sự nuôi
dưỡng, sự chu cấp lời, sự xử lývàtỉa sửa. Và đối với những người bị loại trừ, Ngài làsự trừng
phạt vàsự báo trả. Hãy nói cho Ta biết, Đức Chúa Trời không phải là toàn năng sao? Ngài có khả
năng làm bất kỳ công việc nào, không chỉ làsự đóng đinh, như ngươi tưởng tượng. Ngươi quá
xem thường Đức Chúa Trời! Ngươi tin rằng tất cả những gìNgài có thể làm làcứu chuộc toàn
nhân loại thông qua việc đóng đinh của Ngài, vàchỉ có vậy hay sao? Và sau đó, ngươi sẽ theo
Ngài lên thiên đàng để ăn trái từ cây sự sống vàuống từ sông nước sự sống sao? … Có thể nào lại
đơn giản đến thế? Hãy nói cho Ta biết, ngươi đã hoàn thành được những gì? Ngươi có sự sống của
Jêsus không? Ngươi quả thật đã được Ngài cứu chuộc, nhưng sự đóng đinh là công tác của chính
Jêsus. Ngươi đã thực hiện bổn phận gìvới tư cách là một con người? Ngươi chỉ cólòng mộ đạo
bề ngoài, nhưng ngươi không hiểu đường lối của Ngài. Cóphải đó là cách ngươi biểu lộ Ngài hay
không? Nếu ngươi chưa đạt được sự sống của Đức Chúa Trời hoặc chưa nhìn thấy toàn bộ tâm
tính công chính của Ngài, thì ngươi không thể tự xưng là người cósự sống được, và ngươi không
xứng đáng để đi qua cổng của thiên quốc.

Đức Chúa Trời không chỉ làThần, Ngài còn có thể trở nên xác thịt. Hơn nữa, Ngài làmột
thân thể vinh hiển. Mặc dù các ngươi đã không nhìn thấy Jêsus, nhưng Ngài đã được chứng kiến
bởi dân Y-sơ-ra-ên – những người Do Thái vào thời đó. Lúc đầu, Ngài làmột thân thể xác thịt,
nhưng sau khi Ngài bị đóng đinh, Ngài đã trở thành thân thể vinh hiển. Ngài làThần toàn diện và
cóthể làm việc ở mọi nơi. Ngài có thể là Đức Giê-hô-va, hoặc Jêsus, hoặc Đấng Mê-si; cuối cùng,
Ngài cũng có thể trở thành Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngài là sự công chính, sự phán xét vàhình
phạt; Ngài làsự rủa sả và cơn thịnh nộ; nhưng Ngài cũng là sự thương xót và nhân từ. Tất cả những
công việc mà Ngài đã làm đều có khả năng đại diện cho Ngài. Ngươi cho rằng Ngài thuộc loại
nào? Ngươi không thể giải thích được. Nếu ngươi thật sự không thể giải thích, thì ngươi không
nên đi đến kết luận về Đức Chúa Trời. Đừng rút ra kết luận rằng Đức Chúa Trời mãi mãi làmột
Đức Chúa Trời của sự thương xót và nhân từ chỉ vì Ngài đã làm công tác cứu chuộc trong một giai
đoạn. Ngươi có thể nào chắc chắn rằng Ngài chỉ làmột Đức Chúa Trời thương xót và yêu thương
hay không? Nếu Ngài chỉ đơn thuần làmột Đức Chúa Trời nhân từ và yêu thương, thì tại sao Ngài
sẽ mang thời đại đến hồi kết thúc trong thời kỳ sau rốt? Tại sao Ngài sẽ giáng xuống rất nhiều tai
họa? Theo những quan niệm và suy nghĩ của mọi người, Đức Chúa Trời nên nhân từ và yêu thương
cho đến tận cùng, hầu cho từng thành viên cuối cùng của loài người sẽ được cứu rỗi. Nhưng tại
sao, trong thời kỳ sau rốt, Ngài lại giáng xuống những tai họa thật khủng khiếp như động đất, bệnh
dịch, vànạn đói để hủy diệt loài người tàác này, những kẻ xem Đức Chúa Trời như kẻ thù? Tại
sao Ngài lại để cho con người phải chịu những tai họa này? Còn về việc Đức Chúa Trời thuộc loại
nào, không ai trong số các ngươi dám nói, và không ai cóthể giải thích. Ngươi có dám chắc rằng
Ngài làThần không? Ngươi có dám nói rằng Ngài không phải làgìkhác ngoài xác thịt của Jêsus
không? Và ngươi có dám nói rằng Ngài làmột Đức Chúa Trời sẽ mãi mãi bị đóng đinh vì con
người không?
Từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Chương 6 Một số hì
nh thứcphân biệt màQuývịQuývị nên
cótrong niềm tin của Quývị vào Đức Chúa Trời

1. Phân biệt giữa công tác của Đức Chúa Trời vàcủa con
người
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Công tác của chính Đức Chúa Trời bao gồm công việc của toàn nhân loại, và nó cũng đại
diện cho công tác của cả một thời đại, có nghĩa là công tác của riêng Đức Chúa Trời đại diện cho
mọi động lực và khuynh hướng trong công tác của Đức Thánh Linh, trong khi công tác của các sứ
đồ thì đến sau công tác của riêng Đức Chúa Trời vàbắt nguồn từ đó, chứ không dẫn dắt thời đại,
cũng không đại diện cho những khuynh hướng công tác của Đức Thánh Linh trong cả thời đại. Họ
chỉ thực hiện công việc mà con người phải làm, hoàn toàn không có gì liên quan đến công tác quản
lý. Công tác chính Đức Chúa Trời thực hiện làmột công trình trong phạm vi công tác quản lý.
Công việc của con người chỉ làbổn phận mànhững người được sử dụng thực hiện, vàkhông liên
quan đến công tác quản lý. Mặc dù chúng đều làcông tác của Đức Thánh Linh, nhưng do những
khác biệt trong thân phận vàsự đại diện của công tác, nên cónhững khác biệt rõràng về thực chất
giữa công tác của chính Đức Chúa Trời vàcông việc của con người. Hơn nữa, phạm vi công tác
được Đức Thánh Linh thực hiện thì khác nhau trên các đối tượng mang thân phận khác nhau. Đây
làcác nguyên tắc vàphạm vi công tác của Đức Thánh Linh.
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời vàcông việc của Con Người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác chính Đức Chúa Trời thực hiện hoàn toàn làcông tác Ngài dự định làm trong kế
hoạch quản lýcủa chính Ngài vànógắn liền với sự quản lý vĩ đại. Công việc được con người thực
hiện bao gồm việc cung cấp kinh nghiệm cánhân của họ. Nóbao gồm việc tìm ra một con đường
trải nghiệm mới vượt ra khỏi con đường mànhững người đi trước đã bước, vàviệc hướng dẫn anh
chị em của họ dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Những gìmànhững người này cung cấp
làkinh nghiệm cánhân của họ hoặc các tác phẩm tâm linh của những con người thuộc linh. Mặc
dùnhững người này được Đức Thánh Linh sử dụng, nhưng công việc họ làm không liên quan đến
công tác quản lý vĩ đại trong kế hoạch 6.000 năm. Họ chỉ đơn thuần lànhững người đã được Đức
Thánh Linh dấy lên trong các thời kỳ khác nhau để dẫn dắt mọi người trong dòng chảy của Đức
Thánh Linh, cho đến khi kết thúc các chức năng họ có thể thực hiện hoặc cho đến khi kết thúc
cuộc đời họ. Công việc họ làm chỉ làchuẩn bị một con đường thích hợp cho chính Đức Chúa Trời
hoặc tiếp tục một khía cạnh nhất định trong sự quản lýcủa chính Đức Chúa Trời trên đất. Tự bản
thân họ, những người này không thể làm công tác quản lý vĩ đại hơn của Ngài, họ cũng chẳng thể

mở ra những lối thoát mới, càng chẳng cóai trong số họ cóthể khép lại tất cả công tác của Đức
Chúa Trời từ thời đại trước. Do đó, công việc họ làm chỉ đại diện cho một tạo vật đang thực hiện
chức năng của mình vàkhông thể đại diện cho chính Đức Chúa Trời thực hiện chức vụ của Ngài.
Điều này làdo công việc họ làm không giống với công tác do chính Đức Chúa Trời làm. Công tác
mở ra một thời đại mới không phải là điều con người cóthể thực hiện thay cho Đức Chúa Trời.
Nókhông thể được thực hiện bởi bất kỳ ai khác ngoài chính Đức Chúa Trời. Tất cả các công việc
do con người thực hiện bao gồm việc thực hiện bổn phận của họ như một tạo vật và được thực
hiện khi họ được Đức Thánh Linh cảm thúc hoặc khai sáng. Sự hướng dẫn những người này cung
cấp chỉ bao gồm việc cho con người thấy con đường thực hành trong đời sống hàng ngày vàcách
họ nên hành động cho hòa hợp với ýmuốn của Đức Chúa Trời. Công việc của con người không
liên quan đến sự quản lýcủa Đức Chúa Trời, cũng không đại diện cho công tác của Thần. Vídụ,
công việc của Lý Thường Thụ vàNghêThác Thanh làdẫn đường. Dù là con đường mới hay cũ,
công việc đó cũng dựa trên nguyên tắc không vượt quáphạm vi Kinh Thánh. Dù là để khôi phục
hội thánh địa phương hay xây dựng hội thánh địa phương, công việc của họ phải liên quan đến
việc thiết lập các hội thánh. Công việc họ làm đã tiếp nối công tác còn dang dở hoặc chưa được
phát triển thêm của Jêsus vàcác sứ đồ của Ngài trong Thời đại Ân điển. Những gìhọ đã làm trong
công việc của mình làkhôi phục lại những gì Jêsus, trong công tác ban đầu của Ngài, đã yêu cầu
đối với những thế hệ sau Ngài, như trùm đầu, nhận phép báp-tem, bẻ bánh, hoặc uống rượu. Có
thể nói rằng công việc của họ làtuân giữ Kinh Thánh vàtìm kiếm những con đường bên trong
Kinh Thánh. Họ không tạo nên bất kỳ một bước tiến mới nào dưới bất kỳ hình thức nào. Do đó,
người ta chỉ cóthể thấy trong công việc của họ sự khám phára những con đường mới bên trong
Kinh Thánh, cũng như những sự thực hành tốt hơn và thực tế hơn. Nhưng người ta không thể tìm
thấy trong công việc của họ ýmuốn hiện tại của Đức Chúa Trời, càng không thể tìm thấy công tác
mới mà Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt dự định làm. Đó là bởi con đường họ đã bước đi vẫn
làmột con đường cũ – không cósự đổi mới vàkhông cósự tiến bộ nào. Họ tiếp tục bám vào sự
thật Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá, để giữ tục lệ yêu cầu mọi người ăn năn và xưng tội, bám
chặt lấy những câu nói rằng người chịu đựng đến cùng sẽ được cứu rỗi, rằng người nam là đầu của
người nữ, và người nữ phải vâng lời chồng mình, vàthậm chícòn theo quan niệm truyền thống
rằng chị em không thể thuyết giảng, màchỉ được vâng lời. Nếu cách thức lãnh đạo như vậy tiếp
tục được tuân giữ, thì Đức Thánh Linh hẳn đã không bao giờ cóthể thực hiện công tác mới, giải
phóng mọi người khỏi giáo lý, hay dẫn dắt họ vào một cõi tự do và đẹp đẽ. Do đó, giai đoạn công
tác này, công tác làm thay đổi thời đại, phải được thực hiện và được phán dạy bởi chính Đức Chúa

Trời; nếu không thìkhông ai cóthể làm thay cho Ngài. Cho đến nay, tất cả các công tác của Đức
Thánh Linh bên ngoài dòng chảy này đều đi vào bế tắc, vànhững người được Đức Thánh Linh sử
dụng đã mất phương hướng. Do đó, vì công việc của những người được Đức Thánh Linh sử dụng
không giống với công tác do chính Đức Chúa Trời thực hiện, nên thân phận của họ vàchủ thể mà
họ thay mặt hành động cũng khác nhau. Đó là bởi các công tác Đức Thánh Linh dự định thực hiện
làkhác nhau, vàvìlýdo này, những người làm công việc giống nhau được ban cho thân phận và
địa vị khác nhau. Những người được Đức Thánh Linh sử dụng cũng có thể làm một số công việc
mới và cũng có thể loại bỏ một số công việc đã được thực hiện trong thời đại trước, nhưng những
gìhọ làm không thể bày tỏ tâm tính vàýmuốn của Đức Chúa Trời trong thời đại mới. Họ làm việc
chỉ để loại bỏ công việc của thời đại cũ, chứ không phải để làm công việc mới với mục đích trực
tiếp đại diện cho tâm tính của chính Đức Chúa Trời. Do đó, cho dù họ cóbãi bỏ bao nhiêu sự thực
hành lỗi thời hay họ có đưa ra bao nhiêu sự thực hành mới đi nữa, thìhọ vẫn đại diện cho con
người vànhững tạo vật. Tuy nhiên, khi chính Đức Chúa Trời thực hiện công tác, Ngài không công
khai tuyên bố bãi bỏ những sự thực hành của thời đại cũ hay trực tiếp tuyên bố bắt đầu một thời
đại mới. Ngài trực tiếp vàthẳng thắn trong công tác của Ngài. Ngài quả quyết trong việc thực hiện
công tác Ngài dự định làm; nghĩa là, Ngài trực tiếp bày tỏ công tác mà Ngài đã mang đến, trực tiếp
thực hiện công tác của Ngài như dự định ban đầu, bày tỏ hữu thể vàtâm tí
nh của Ngài. Như con
người thấy, tâm tính Ngài vàcông tác của Ngài cũng khác với các thời đại trước. Tuy nhiên, từ
góc độ của chính Đức Chúa Trời, đây chỉ đơn thuần làsự tiếp nối vàphát triển thêm công tác Ngài.
Khi chính Đức Chúa Trời làm việc, Ngài bày tỏ lời Ngài vàtrực tiếp mang đến công tác mới.
Ngược lại, khi con người làm việc, đó là thông qua sự xem xét kỹ lưỡng vànghiên cứu, hoặc đó
làmột sự mở rộng kiến thức vàhệ thống hóa việc thực hành dựa trên công trình của người khác.
Điều đó có nghĩa là, bản chất của công việc do con người thực hiện làtuân theo một trật tự đã định
sẵn và “đi những con đường cũ trong đôi giày mới”. Điều này có nghĩa là ngay cả con đường mà
những người được Đức Thánh Linh sử dụng đã đi cũng được xây trên con đường do chính Đức
Chúa Trời đã mở ra. Vìvậy, xét cho cùng, con người vẫn là con người, và Đức Chúa Trời vẫn là
Đức Chúa Trời.
Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong Thời đại Ân điển, Jêsus cũng phán nhiều vàlàm nhiều công tác. Ngài đã khác với Êsai như thế nào? Ngài đã khác với Đa-ni-ên như thế nào? Ngài cóphải làmột đấng tiên tri không?
Tại sao người ta đã nói rằng Ngài là Đấng Christ? Những sự khác biệt giữa họ làgì? Họ đều là

những người phán ra lời, vànhững lời của họ ítnhiều đều giống nhau với con người. Họ đều phán
dạy vàlàm việc. Các đấng tiên tri của Cựu Uớc đã phán những lời tiên tri, và tương tự, Jêsus cũng
cóthể làm vậy. Tại sao lại như vậy? Sự khác biệt ở đây dựa trên bản chất công việc. Để phân biệt
vấn đề này, ngươi không thể xem xét bản chất của xác thịt, ngươi cũng không nên xem xét độ sâu
hay nông trong lời họ. Luôn luôn, ngươi trước tiên phải xem xét công tác của họ vànhững hiệu
quả màcông tác của họ đạt được nơi con người. Những lời tiên tri đã được các đấng tiên tri phán
ra thời đó đã không chu cấp sự sống của con người, vànhững linh hứng mànhững người như Êsai và Đa-ni-ên đã nhận được chỉ đơn thuần lànhững lời tiên tri, vàkhông phải là con đường sự
sống. Nếu không vìsự mặc khải trực tiếp của Đức Giê-hô-va, thìkhông ai cóthể làm việc đó, điều
không thể đối với người phàm. Jêsus cũng phán rất nhiều lời, nhưng những lời đó là con đường sự
sống màtừ đó con người cóthể tìm ra cách để thực hành. Điều đó có nghĩa là, thứ nhất, Ngài đã
có thể chu cấp sự sống của con người, bởi Jêsus làsự sống; thứ hai, Ngài đã có thể đảo ngược
những sai trật của con người; thứ ba, công tác của Ngài cóthể kế tục công tác của Đức Giê-hô-va
để tiếp tục thời đại; thứ tư, Ngài đã có thể nắm bắt được những nhu cầu bên trong con người và
hiểu được con người thiếu những gì;thứ năm, Ngài có thể mở ra một thời đại mới vàkết thúc thời
đại cũ. Đó là lý do vì sao Ngài được gọi là Đức Chúa Trời và Đấng Christ; Ngài không những khác
với Ê-sai màcòn khác với tất cả các đấng tiên tri khác. Hãy lấy Ê-sai để so sánh về công việc của
các đấng tiên tri. Thứ nhất, ông không thể chu cấp sự sống của con người; thứ nhì,ông không thể
mở ra một thời đại mới. Ông đã làm việc dưới sự dẫn dắt của Đức Giê-hô-va vàkhông mở ra một
thời đại mới. Thứ ba, những lời ông đã phán ra vượt tầm của ông. Ông đã nhận lãnh những sự mặc
khải trực tiếp từ Thần của Đức Chúa Trời, vànhững người khác sẽ không thể hiểu được, dùcho
đã nghe thấy chúng. Vài điều này thôi cũng đủ để chứng minh rằng những lời nói của ông không
hơn gì những lời tiên tri, không hơn gì một khía cạnh công tác được làm thay cho Đức Giê-hô-va.
Tuy nhiên, ông không thể hoàn toàn đại diện cho Đức Giê-hô-va. Ông làtôi tớ của Đức Giê-hôva, một công cụ trong công tác của Đức Giê-hô-va. Ông chỉ làm công tác trong Thời đại Luật pháp
vàtrong phạm vi công tác của Đức Giê-hô-va; ông đã không làm vượt quáThời đại Luật pháp.
Ngược lại, công tác của Jêsus thì khác. Ngài đã vượt quáphạm vi công tác của Đức Giê-hô-va;
Ngài đã làm việc như Đức Chúa Trời nhập thể vàtrải qua sự đóng đinh trên thập tự để cứu chuộc
cả nhân loại. Điều đó có nghĩa là, Ngài đã thực hiện công tác mới ngoài công tác đã được thực
hiện bởi Đức Giê-hô-va. Đây là sự mở ra một thời đại mới. Thêm nữa, Ngài đã có thể phán về
những điều con người không thể đạt được. Công tác của Ngài làcông tác trong phạm vi sự quản
lýcủa Đức Chúa Trời vàliên quan đến toàn thể nhân loại. Ngài đã làm việc không chỉ trong một

vài người, công tác của Ngài cũng không có nghĩa là dẫn dắt một số người cógiới hạn. Về việc
Đức Chúa Trời đã nhập thể thành người như thế nào, Thần đã mặc khải vào thời đó như thế nào,
vàThần đã giáng xuống con người để làm việc ra sao – đây là những vấn đề con người không thể
thấy hay chạm vào được. Những sự thật này hoàn toàn không thể được dùng làm bằng chứng cho
việc Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể. Như thế, chỉ cóthể phân biệt được trong những lời vàcông
tác của Đức Chúa Trời, lànhững gìhữu hình đối với con người. Chỉ có điều này làthực tế. Đây là
vìcác vấn đề của Thần thì ngươi không thể nhìn thấy được vàchỉ có chính Đức Chúa Trời mới
biết một cách rõràng, vàthậm chíxác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời cũng không biết tất cả mọi
điều; ngươi chỉ cóthể xác minh xem Ngài cóphải là Đức Chúa Trời hay không từ công tác Ngài
đã làm. Từ công tác của Ngài, cóthể thấy được rằng, thứ nhất, Ngài cóthể mở ra một thời đại mới;
thứ hai, Ngài cóthể chu cấp sự sống của con người vàchỉ cho con người con đường để đi theo.
Điều này đủ để chứng minh rằng Ngài là chính Đức Chúa Trời. Ít nhất là, công tác Ngài làm hoàn
toàn có thể đại diện cho Thần của Đức Chúa Trời, vàtừ công tác đó có thể thấy rằng Thần của
Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Vì công tác do Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện chủ yếu làmở ra
một thời đại mới, dẫn dắt công tác mới, vàmở ra một cõi mới, chỉ những điều này thôi cũng đủ để
chứng minh rằng Ngài là chính Đức Chúa Trời. Vìthế, điều này phân biệt Ngài với Ê-sai, Đa-niên, vànhững nhà tiên tri vĩ đại khác.
Trích từ “Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể vàbổn phận của con người” trong Lời xuất hiện trong xác
thịt

Các ngươi phải biết phân biệt giữa công tác của Đức Chúa Trời vàcông việc của con người.
Ngươi có thể thấy gìtrong công việc của con người? Cónhiều yếu tố kinh nghiệm của con người
trong công việc của họ; những gì con người bày tỏ lànhững gìvề họ. Công tác của chính Đức
Chúa Trời cũng bày tỏ Ngài là gì, nhưng hữu thể của Ngài khác với của con người. Hữu thể của
con người đại diện cho kinh nghiệm vàcuộc sống của con người (những gì con người trải nghiệm
hoặc gặp phải trong cuộc sống, hoặc những triết lýsống màhọ có), vànhững người sống ở các
môi trường khác nhau thìbày tỏ những hữu thể khác nhau. Liệu ngươi có kinh nghiệm xãhội hay
không và ngươi thực sự đang sống vàtrải nghiệm như thế nào trong gia đình mình, đều cóthể thấy
được trong những gì ngươi bày tỏ, trong khi đó, ngươi không thể thấy được trong công tác của
Đức Chúa Trời nhập thể liệu Ngài cókinh nghiệm xãhội hay không. Ngài biết rõbản chất của con
người, vàcóthể tiết lộ đủ loại thói quen thuộc về đủ loại người. Ngài thậm chícòn giỏi hơn trong
việc vạch trần những tâm tính bại hoại vàhành vi nổi loạn của con người. Ngài không sống giữa

những con người trần tục, nhưng Ngài biết bản tính của người phàm vàmọi điều bại hoại của con
người trần tục. Đây là hữu thể của Ngài. Mặc dù Ngài không đối nhân xử thế, Ngài vẫn biết các
quy tắc đối nhân xử thế, vìNgài hiểu hết bản tính con người. Ngài biết công tác của Thần màmắt
người không thể thấy và tai người không thể nghe, cả ngày nay vàtrong quákhứ. Điều này bao
gồm sự khôn ngoan màkhông phải một triết lýsống vànhững điều kỳ diệu mà con người khóhiểu
thấu. Đây là hữu thể của Ngài, cởi mở với mọi người và cũng ẩn giấu với mọi người. Những gì
Ngài bày tỏ không phải hữu thể của một con người phi thường, màlànhững thuộc tính vốn cóvà
hữu thể của Thần. Ngài không đi vòng quanh thế giới nhưng biết mọi thứ về nó. Ngài tiếp xúc với
những “con vượn người” chẳng cóchút kiến thức hay sự thông sáng nào, nhưng Ngài bày tỏ những
lời cao hơn kiến thức vàtrên tầm vĩ nhân. Ngài sống giữa một nhóm người trì độn vàtêliệt, những
kẻ chẳng cónhân tính vàchẳng hiểu gìvề tập tục và đời sống của con người, nhưng Ngài có thể
yêu cầu nhân loại sống trọn nhân tính bình thường, đồng thời vạch trần nhân tính thấp hèn của
nhân loại. Tất cả những điều này làhữu thể của Ngài, cao cả hơn hữu thể của bất cứ con người
bằng xương bằng thịt nào. Đối với Ngài, chẳng cần thiết phải trải nghiệm một đời sống xãhội
phức tạp, nặng trọc, vàbẩn thỉu mới cóthể làm công tác Ngài cần làm vàvạch trần hết bản chất
của nhân loại bại hoại. Một đời sống xãhội bẩn thỉu không mở mang cho xác thịt Ngài. Công tác
vànhững lời của Ngài chỉ vạch trần sự bất tuân của con người vàkhông cung cấp cho con người
kinh nghiệm vàcác bài học để đối phóvới thế gian. Ngài chẳng cần phải điều tra xãhội hay gia
đình của con người khi Ngài cung cấp cho con người sự sống. Phơi bày và phán xét con người
không phải làsự bày tỏ những kinh nghiệm của xác thịt Ngài; đó là sự vạch trần của Ngài về sự
bất chính của con người sau khi đã biết về sự bất tuân của con người trong một thời gian dài và
ghêtởm sự bại hoại của loài người. Công tác Ngài làm đều nhằm tỏ lộ tâm tính của Ngài cho con
người vàbày tỏ hữu thể của Ngài. Chỉ cóNgài mới cóthể làm công tác này, đây không phải làthứ
màmột con người bằng xương bằng thịt cóthể đạt được.
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời vàcông việc của Con Người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác Đức Chúa Trời làm không đại diện cho kinh nghiệm của xác thịt Ngài; công việc
con người làm đại diện cho kinh nghiệm của họ. Mọi người đều nói về kinh nghiệm cánhân của
họ. Đức Chúa Trời cóthể trực tiếp bày tỏ lẽ thật, trong khi con người chỉ cóthể bày tỏ kinh nghiệm
tương ứng sau khi đã trải nghiệm lẽ thật. Công tác của Đức Chúa Trời không cóquy tắc vàkhông
chịu các ràng buộc về thời gian hay địa lý. Ngài cóthể bày tỏ Ngài làgìbất cứ lúc nào, bất cứ nơi
đâu. Ngài làm việc theo ý muốn của Ngài. Công việc của con người có những điều kiện vàbối

cảnh; không cóchúng, họ sẽ không thể làm việc vàkhông thể bày tỏ kiến thức của họ về Đức Chúa
Trời hay trải nghiệm của họ về lẽ thật. Để biết một việc gì đó là công tác của chính Đức Chúa Trời
hay công việc của con người, ngươi chỉ cần so sánh sự khác biệt giữa hai công việc.
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời vàcông việc của Con Người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời trở nên xác thịt chỉ để dẫn dắt thời đại vàkhởi động công tác mới. Các ngươi
cần hiểu được điểm này. Điều này khác biệt rất nhiều so với chức năng của con người, vàcả hai
không thể được đánh đồng. Con người cần phải được trau dồi vàhoàn thiện qua một thời gian dài
trước khi họ cóthể được sử dụng để thực hiện công việc, vàloại nhân tính cần cólàmột loại đặc
biệt cao. Con người không chỉ phải cókhả năng duy trì ý thức của con người bình thường, màhọ
còn phải hiểu thêm nhiều nguyên tắc vàquy tắc điều chỉnh hành vi của mình trong mối quan hệ
với người khác, và hơn nữa, họ còn phải cam kết học hỏi nhiều hơn về sự khôn ngoan vàhiểu biết
về đạo đức của con người. Đây là những gì con người nên được trang bị. Tuy nhiên, đối với Đức
Chúa Trời trở nên xác thịt thì không như vậy, vìcông tác của Ngài không đại diện cho con người,
cũng không phải làcông tác của con người; đúng hơn, đó là một sự thể hiện trực tiếp hữu thể của
Ngài vàlàmột sự thực hiện trực tiếp công tác Ngài phải làm. (Đương nhiên, công tác của Ngài
được thực hiện vào thời điểm thích hợp, chứ không phải một cách tình cờ hay ngẫu nhiên, vànó
được bắt đầu khi đến lúc thi hành chức vụ của Ngài.) Ngài không tham gia vào cuộc sống của con
người hoặc công việc của con người, nghĩa là, nhân tính của Ngài không được trang bị bất kỳ điều
nào trong số này (mặc dù việc này không ảnh hưởng đến công tác của Ngài). Ngài chỉ thi hành
chức vụ của mình khi đến lúc Ngài phải làm như vậy; bất kể địa vị của Ngài làgì, Ngài chỉ đơn
giản tiến lên với công tác Ngài phải làm. Bất kể con người biết gìvề Ngài vàbất kể ýkiến của họ
về Ngài ra sao, công tác của Ngài hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công việc của con người nằm trong một phạm vi vàbị hạn chế. Một người chỉ có thể làm
công việc của một giai đoạn nhất định, vàkhông thể làm công việc của cả một thời đại – nếu không,
người đó sẽ dẫn dắt mọi người vào giữa các phép tắc. Công việc của con người chỉ cóthể áp dụng
cho một thời gian hoặc một giai đoạn cụ thể. Đó là bởi kinh nghiệm của con người cóphạm vi của
nó. Công việc của con người không thể so sánh được với công tác của Đức Chúa Trời. Những
đường lối thực hành vàkiến thức của con người về lẽ thật đều khả dụng trong một phạm vi nhất
định. Ngươi không thể nói rằng con đường mà con người bước đi hoàn toàn là ý muốn của Đức

Thánh Linh, bởi vì con người chỉ cóthể được khai sáng bởi Đức Thánh Linh, vàkhông thể hoàn
toàn được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Những thứ con người cóthể trải nghiệm đều nằm trong phạm
vi nhân tính bình thường vàkhông thể vượt quáphạm vi của những tư tưởng trong tâm trícon
người bình thường. Tất cả những người cóthể sống trọn thực tế lẽ thật đều trải nghiệm nội trong
phạm vi này. Khi họ trải nghiệm lẽ thật, đó luôn là một trải nghiệm của đời sống con người bình
thường được Đức Thánh Linh khai sáng; đó không phải một cách trải nghiệm lệch lạc với đời sống
con người bình thường. Họ trải nghiệm lẽ thật được khai sáng bởi Đức Thánh Linh trên cơ sở sống
cuộc sống con người của họ. Hơn nữa, lẽ thật này khác nhau ở mỗi người, vàchiều sâu của nóliên
quan đến trạng thái của người đó. Một người chỉ cóthể nói rằng con đường họ đi là cuộc sống con
người bình thường của một người theo đuổi lẽ thật, vàcóthể gọi là con đường được đi bởi một
người bình thường được Đức Thánh Linh khai sáng. Một người không thể nói rằng con đường họ
đi là con đường Đức Thánh Linh đi. Trong trải nghiệm bình thường của con người, bởi vìnhững
người theo đuổi không giống nhau, nên công tác của Đức Thánh Linh cũng không giống nhau.
Thêm vào đó, bởi vì môi trường con người trải nghiệm vàphạm vi trải nghiệm của họ không giống
nhau, vàbởi sự pha trộn của tâm trí và tư tưởng họ, nên trải nghiệm của họ bị pha trộn ở các mức
độ khác nhau. Mỗi người hiểu về lẽ thật tùy theo điều kiện cánhân khác nhau của họ. Hiểu biết
của họ về ý nghĩa thật sự của lẽ thật không đầy đủ vàchỉ làmột hoặc một vài phương diện. Phạm
vi lẽ thật mà con người trải nghiệm khác nhau ở mỗi người, phùhợp với điều kiện của mỗi người.
Theo cách này, kiến thức về cùng một lẽ thật, được bày tỏ bởi những người khác nhau thìkhông
giống nhau. Điều này có nghĩa là kinh nghiệm của con người luôn cónhững hạn chế vàkhông thể
đại diện trọn vẹn cho ý muốn của Đức Thánh Linh, cũng như không thể coi công việc của con
người làcông tác của Đức Chúa Trời, ngay cả khi những gì con người bày tỏ rất gần với ýmuốn
của Đức Chúa Trời, vàngay cả khi kinh nghiệm của con người rất gần với công tác hoàn thiện mà
Đức Thánh Linh thực hiện. Con người chỉ cóthể làtôi tớ của Đức Chúa Trời, thực hiện các công
việc Đức Chúa Trời giao phócho họ. Con người chỉ cóthể bày tỏ kiến thức do Đức Thánh Linh
khai sáng vànhững lẽ thật đạt được từ những trải nghiệm cánhân của họ. Con người không đủ tư
cách và không đáp ứng các điều kiện để làm phương tiện bày tỏ của Đức Thánh Linh. Họ không
được quyền nói rằng công việc của họ làcông tác của Đức Chúa Trời. Con người cócác nguyên
tắc làm việc của con người, vàhết thảy mọi người đều cócác kinh nghiệm khác nhau và các điều
kiện khác nhau. Công việc của con người bao gồm toàn bộ kinh nghiệm của họ dưới sự khai sáng
của Đức Thánh Linh. Những kinh nghiệm này chỉ cóthể đại diện cho hữu thể của con người và
không đại diện cho hữu thể của Đức Chúa Trời hay ý muốn của Đức Thánh Linh. Do đó, con

đường mà con người đi không thể nói là con đường Đức Thánh Linh đi, bởi vìcông việc của con
người không thể đại diện cho công tác của Đức Chúa Trời, vàcông việc của con người cũng như
kinh nghiệm của con người không phải làtoàn bộ ý muốn của Đức Thánh Linh. Công việc của
con người dễ rơi vào những phép tắc, phương pháp làm việc của họ dễ bị gòbótrong một phạm
vi hạn chế, vàkhông thể dẫn dắt mọi người đến một con đường tự do. Hầu hết các môn đệ đều
sống trong một phạm vi giới hạn, vàcách trải nghiệm của họ cũng bị hạn chế trong phạm vi đó.
Kinh nghiệm của con người luôn hạn chế; phương pháp làm việc của họ cũng chỉ giới hạn trong
một vài kiểu vàkhông thể so sánh với công tác của Đức Thánh Linh hay công tác của chính Đức
Chúa Trời. Điều này làbởi suy cho cùng, kinh nghiệm của con người cũng có hạn. Bất kể Đức
Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài như thế nào, nó cũng không bị bóbuộc bởi các phép tắc;
bất kể nó được thực hiện như thế nào cũng không bị giới hạn ở một phương pháp nào. Không có
bất cứ phép tắc nào cho công tác của Đức Chúa Trời – mọi công tác của Ngài đều được giải phóng
vàtự do. Cho dù con người cótheo Ngài bao lâu, họ cũng không thể chắt lọc được bất cứ quy luật
nào chi phối cách làm việc của Đức Chúa Trời. Mặc dùcông tác của Ngài cónguyên tắc, nhưng
nó luôn được thực hiện theo những cách mới, luôn cónhững bước phát triển mới, và nó vượt tầm
con người. Chỉ trong một thời kỳ, Đức Chúa Trời cóthể cóvài kiểu công tác khác nhau vànhững
cách dẫn dắt con người khác nhau, khiến con người luôn có được những sự bước vào vànhững
thay đổi mới mẻ. Ngươi không thể nhận thấy quy luật trong công tác của Ngài bởi vìNgài luôn
làm việc theo những cách mới, vàchỉ như vậy, những môn đệ của Đức Chúa Trời mới không trở
nên bị bóbuộc bởi phép tắc. Công tác của chính Đức Chúa Trời luôn tránh những quan niệm của
con người vàchống lại chúng. Chỉ những ai đi theo và theo đuổi Ngài với một tấm lòng chân thật
mới cóthể chuyển hóa được tâm tính của họ vàcóthể sống tự do, không phải chịu bất kỳ phép tắc
nào, hay bị kìm hãm bởi bất kỳ các quan niệm tôn giáo nào. Công việc của con người đưa ra các
đòi hỏi cho mọi người dựa trên kinh nghiệm của chính họ vànhững gìbản thân họ cóthể đạt được.
Tiêu chuẩn của những yêu cầu này bị giới hạn trong một phạm vi nhất định, và các phương cách
thực hành cũng rất hạn chế. Những môn đệ vìvậy màvôthức sống trong phạm vi giới hạn này;
qua thời gian, những điều này trở thành các phép tắc vànghi thức. Nếu công việc của một giai
đoạn được dẫn dắt bởi một người chưa từng trải qua sự hoàn thiện bởi đích thân Đức Chúa Trời
và chưa nhận lãnh sự phán xét, thìnhững môn đệ của người đó hết thảy sẽ trở thành những người
cuồng tín vànhững chuyên gia chống lại Đức Chúa Trời. Do đó, nếu ai đó là một người dẫn dắt
đủ tư cách, thì người đó đã phải trải qua sự phán xét và đã chấp nhận được hoàn thiện. Những ai
chưa từng trải qua sự phán xét, thìcho dùcóthể cócông tác của Đức Thánh Linh, họ cũng chỉ bày

tỏ được những điều mơ hồ vàhão huyền. Theo thời gian, họ sẽ dẫn dắt mọi người vào các phép
tắc mơ hồ vàsiêu nhiên. Công việc Đức Chúa Trời thực hiện không hợp với xác thịt của con người.
Nó không hợp với những tư tưởng của con người màcòn chống lại các quan niệm của họ; nó
không bị nhuốm màu sắc tôn giáo mơ hồ. Các kết quả công tác của Đức Chúa Trời không thể được
gặt hái bởi một người chưa được Ngài làm cho hoàn thiện; chúng vượt khỏi tầm tư duy của con
người.
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời vàcông việc của Con Người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

2. Phân biệt giữa công tác của Đức Thánh Linh vàcủa các
ác linh
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Đức Chúa Trời không lặp lại công tác của Ngài, Ngài không làm các công tác không thiết
thực, Ngài không đưa ra những yêu cầu quá đáng cho con người, và Ngài không làm công tác vượt
quáýthức của con người. Tất cả công tác Ngài làm đều nằm trong phạm vi ýthức thông thường
của con người, không vượt quáýthức của nhân tính bình thường, vàcông tác của Ngài dựa theo
những yêu cầu thông thường của con người. Nếu đó là công tác của Đức Thánh Linh, thì con người
sẽ trở nên bình thường hơn bao giờ hết, vànhân tính của họ sẽ trở nên bình thường hơn bao giờ
hết. Con người cókiến thức ngày càng tăng về tâm tính Sa-tan bại hoại của mình, về bản chất của
con người, vàhọ cũng có một khát khao cho lẽ thật lớn hơn bao giờ hết. Điều đó có nghĩa là, sự
sống của con người ngày càng tăng trưởng, vàtâm tính bại hoại của con người trở nên ngày càng
cókhả năng thay đổi – tất cả những điều này đều là ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời trở nên sự
sống của con người. Nếu một con đường không cókhả năng tiết lộ những điều thuộc về bản chất
của con người, không cókhả năng thay đổi tâm tính của con người, và hơn thế nữa, không cókhả
năng đưa họ đến trước Đức Chúa Trời hoặc cho họ một sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời,
màthậm chícòn khiến cho nhân tính của họ trở nên thấp kém hơn bao giờ hết vàýthức của họ trở
nên bất thường hơn bao giờ hết, thì con đường này không phải là con đường thật, vànócóthể là
công tác của một tàlinh, hoặc con đường cũ. Nói tóm lại, nókhông thể làcông tác hiện tại của
Đức Thánh Linh được.
Trích từ “Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời vàcông tác của Ngài mới cóthể làm hài lòng Đức Chúa Trời” trong Lời xuất
hiện trong xác thịt

Ngươi phải hiểu điều gì đến từ Đức Chúa Trời và điều gì đến từ Sa-tan. Những gìphát xuất
từ Đức Chúa Trời sẽ cho ngươi những khải tượng rõ ràng hơn bao giờ hết, và đem ngươi càng lúc
càng đến gần Đức Chúa Trời hơn; ngươi chia sẻ tình yêu chân thành với anh chị em mình, ngươi
cóthể bày tỏ sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, vàcómột tấm lòng yêu mến Đức
Chúa Trời không bao giờ suy giảm. Cómột con đường trước mắt để ngươi dấn bước. Những điều
đến từ Sa-tan sẽ khiến các khải tượng biến mất đi cùng với ngươi, và khiến ngươi mất hết thảy
những gì đã có trước đó; ngươi trở nên xa cách Đức Chúa Trời, không còn tình yêu cho anh chị
em mình vàmang một tấm lòng thùhận. Ngươi trở nên tuyệt vọng, không còn muốn sống đời sống

hội thánh, vàtấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời của ngươi không còn nữa. Đây chính là công việc
của Sa-tan và cũng là hệ quả màcông việc của tàlinh dẫn đến.
Trích từ “Chương 22” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công tác của Đức Thánh Linh làmột dạng hướng dẫn chủ động vàkhai sáng tích cực. Nó
không cho phép mọi người thụ động. Nó đem đến cho họ sự an ủi, cho họ đức tin vàquyết tâm,
cũng như giúp họ theo đuổi để được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Khi Đức Thánh Linh làm
việc, mọi người cóthể chủ động bước vào, họ không thụ động hay bị ép buộc, màtự mình hành
động. Khi Đức Thánh Linh làm việc, con người vui mừng vàsẵn lòng, sẵn sàng vâng lời vàvui vẻ
hạ mình. Mặc dùhọ đau khổ vàmỏng manh bên trong, nhưng họ cóquyết tâm hợp tác; họ chịu
khổ một cách vui vẻ, họ cóthể vâng lời, vàhọ không bị ôuế bởi ýmuốn của con người, không bị
ôuế bởi tư tưởng của con người, vàchắc chắn họ không bị ôuế bởi những ham muốn và động cơ
của con người. Khi con người trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh, họ đặc biệt thánh khiết
ở bên trong. Những ai sở hữu công tác của Đức Thánh Linh sống bày tỏ ra tình yêu dành cho Đức
Chúa Trời vàtình yêu dành cho các anh chị em mình; họ vui thích những điều làm Đức Chúa Trời
vui thích vàghét những điều Đức Chúa Trời ghét. Những người được công tác của Đức Thánh
Linh chạm đến cómột nhân tính bình thường, vàhọ thường xuyên theo đuổi lẽ thật cũng như có
được nhân tính. Khi Đức Thánh Linh làm việc trong con người, tình trạng của họ trở nên ngày
càng tốt hơn, nhân tính của họ trở nên ngày càng bình thường hơn, và cho dù một vài sự hợp tác
của họ cóthể làngốc nghếch, nhưng những động cơ của họ là đúng đắn, sự bước vào của họ là
tích cực, họ không cố làm gián đoạn, vàtrong họ không cóác ý. Công tác của Đức Thánh Linh
bình thường vàthực tế, Đức Thánh Linh làm việc trong con người theo những quy tắc đời thường
của con người, vàNgài thực hiện việc khai sáng và hướng dẫn trong con người tùy theo sự theo
đuổi thực sự của người bình thường. Khi Đức Thánh Linh làm việc trong con người, Ngài hướng
dẫn vàkhai sáng họ theo nhu cầu của con người bình thường. Ngài chu cấp cho họ theo nhu cầu
của họ, Ngài tích cực hướng dẫn vàkhai sáng cho họ tùy theo những gìhọ còn thiếu, vàtùy theo
những thiếu sót của họ. Công tác của Đức Thánh Linh là để khai sáng và hướng dẫn con người
trong đời thực; chỉ khi họ trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống thực tế, thìhọ mới có
thể thấy được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu trong đời sống hàng ngày, con người ở trong
trạng thái tích cực vàcó một đời sống thuộc linh bình thường, thìhọ sở hữu công tác của Đức
Thánh Linh. Trong trạng thái như thế, khi họ ăn uống lời của Đức Chúa Trời, họ có đức tin; khi
họ cầu nguyện, họ được soi dẫn; khi họ đối diện với chuyện gì đó, họ không thụ động; vàkhi mọi

chuyện xảy ra, họ cóthể nhìn thấy bài học trong những chuyện mà Đức Chúa Trời đòi hỏi họ phải
học đó. Họ không thụ động hay yếu đuối, vàdùhọ gặp khó khăn thực sự, nhưng họ sẵn sàng vâng
phục mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.
Những hiệu quả nào đạt được bởi công tác của Đức Thánh Linh? Ngươi có thể ngu dại, và
ngươi có thể không sáng suốt, nhưng Đức Thánh Linh chỉ cần làm việc vàsẽ có đức tin trong
ngươi, cũng như ngươi sẽ luôn luôn cảm thấy rằng ngươi không thể yêu mến Đức Chúa Trời cho
đủ. Ngươi sẽ sẵn sàng hợp tác, cho dùnhững khó khăn phía trước cólớn đến đâu. Có những chuyện
sẽ xảy ra với ngươi và ngươi sẽ không rõ chúng đến từ Đức Chúa Trời hay từ Sa-tan, nhưng ngươi
sẽ cóthể chờ đợi, và ngươi sẽ không thụ động hay chểnh mảng. Đây là công tác bình thường của
Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh làm việc bên trong ngươi, ngươi vẫn gặp phải những khó
khăn thực sự: Đôi khi ngươi sẽ rơi nước mắt, và đôi khi sẽ có những thứ ngươi không thể vượt
qua, nhưng đây đều chỉ làmột giai đoạn công tác bình thường của Đức Thánh Linh. Mặc dù ngươi
đã không vượt qua được những khó khăn đó, và mặc dù lúc đó, ngươi yếu đuối và đầy những lời
phàn nàn, nhưng sau đó ngươi vẫn cóthể yêu mến Đức Chúa Trời với một đức tin tuyệt đối. Sự
thụ động của ngươi không thể ngăn ngươi có những sự trải nghiệm bình thường, vàbất kể người
khác có nói gì, và người khác công kích ngươi ra sao, ngươi vẫn cóthể yêu mến Đức Chúa Trời.
Trong khi cầu nguyện, ngươi luôn luôn cảm thấy rằng trong quákhứ, ngươi đã mắc nợ Đức Chúa
Trời rất nhiều, và ngươi quyết tâm làm thỏa lòng Đức Chúa Trời cũng như từ bỏ xác thịt bất cứ
khi nào ngươi gặp lại những điều như thế. Sức mạnh này cho thấy công tác của Đức Thánh Linh
ở bên trong ngươi. Đây là trạng thái bình thường của công tác của Đức Thánh Linh.
Công việc nào đến từ Sa-tan? Trong công việc đến từ Sa-tan, những khải tượng trong con
người thì mơ hồ; và con người không có nhân tính bình thường, động cơ phía sau những hành
động của họ thìsai trái, vàdùhọ muốn yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng luôn luôn cónhững lời
buộc tội bên trong họ, vànhững lời buộc tội cùng những suy nghĩ này gây ra sự cản trở liên tục
bên trong họ, kìm hãm sự phát triển của đời sống họ và ngăn họ đến trước Đức Chúa Trời trong
trạng thái bình thường. Điều đó có nghĩa là, ngay sau khi công việc của Sa-tan ở bên trong con
người, lòng của họ không thể bình an trước Đức Chúa Trời. Những người như thế không biết làm
gìvới chính mình – khi họ nhìn thấy mọi người tụ họp lại với nhau, họ muốn chạy trốn, vàhọ
không thể nhắm mắt lại khi người khác cầu nguyện. Công việc của tàlinh pháhỏng mối quan hệ
bình thường giữa con người và Đức Chúa Trời, và làm đảo lộn những khải tượng trước đây của
con người hoặc con đường bước vào sự sống của họ trước đây; trong lòng mình, họ không bao giờ

cóthể đến gần với Đức Chúa Trời, vànhững sự việc luôn xảy ra gây gián đoạn cho họ vàtrói buộc
họ. Lòng họ không thể tìm thấy sự bình an, họ không còn sức lực để yêu mến Đức Chúa Trời và
tinh thần họ chìm xuống. Đó là những biểu hiện của công việc từ Sa-tan. Những biểu hiện của
công việc từ Sa-tan là: không thể giữ vững lập trường và đứng ra làm chứng, khiến ngươi trở thành
một người cólỗi trước Đức Chúa Trời và là người không cósự trung tín với Đức Chúa Trời. Khi
Sa-tan can thiệp, ngươi đánh mất đi tình yêu thương và lòng trung thành với Đức Chúa Trời bên
trong ngươi, ngươi bị tước mất mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ngươi không theo
đuổi lẽ thật hay sự hoàn thiện bản thân; ngươi thoái lui và trở nên thụ động, ngươi nuông chiều
bản thân, ngươi để tội lỗi tự do lan rộng, và không căm ghét tội lỗi; hơn nữa, sự can thiệp của Satan làm cho ngươi trở nên suy đồi; nókhiến sự chạm đến của Đức Chúa Trời biến mất trong ngươi,
khiến ngươi phàn nàn về Đức Chúa Trời vàchống đối Ngài, dẫn đến việc ngươi nghi ngờ Đức
Chúa Trời; thậm chí có nguy cơ ngươi sẽ từ bỏ Đức Chúa Trời. Hết thảy điều này đến từ Sa-tan.
Trích từ “Công tác của Đức Thánh Linh vàcông việc của Sa-tan” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời làm việc theo một cách nhẹ nhàng, tinh tế, yêu thương và quan tâm, một cách
cực kỳ cóchừng mực và đích đáng. Cách của Ngài không kích động trong ngươi những phản ứng
cảm xúc mạnh như: “Đức Chúa Trời phải để mình làm việc này” hay “Đức Chúa Trời phải để
mình làm việc kia”. Đức Chúa Trời không bao giờ cho ngươi kiểu cường độ tinh thần hay cảm xúc
khiến mọi thứ không thể chịu đựng được. Chẳng phải vậy sao? Ngay cả khi ngươi chấp nhận lời
phán xét vàsự trừng phạt của Đức Chúa Trời, thì ngươi cảm thấy như thế nào? Khi ngươi cảm
nhận được thẩm quyền vàquyền năng của Đức Chúa Trời, thì ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi
cócảm thấy Đức Chúa Trời thiêng liêng vàbất khả xâm khạm không? (Có.) Ngươi có cảm thấy
khoảng cách giữa bản thân mình và Đức Chúa Trời vào những lúc này? Ngươi có cảm thấy kính
sợ Đức Chúa Trời không? Không – thay vào đó, ngươi cảm thấy sự kính sợ đối với Đức Chúa Trời.
Chẳng phải làvìcông tác của Đức Chúa Trời khiến mọi ngươi cảm thấy hết thảy những điều này
sao? …
…Đức Chúa Trời làm việc trên con người vàtrân quýcon người trong cả thái độ của Ngài và
trong lòng Ngài. Ngược lại, Sa-tan có trân quý con người không? Không, nókhông trân quýcon
người. Trái lại, nódành nhiều thời gian nghĩ về việc hãm hại con người. Chẳng phải vậy sao? Khi
nó nghĩ về việc hãm hại con người, tâm trạng của nócóphải làmột kiểu cấp bách không? (Có.)
Vìthế, liên quan đến công việc của Sa-tan trên con người, Ta cóhai cụm từ cóthể môtả đầy đủ
thực chất hiểm độc vàgian ác của Sa-tan, cóthể thật sự cho các ngươi hiểu được sự đáng khinh

ghét của Sa-tan: Trong cách tiếp cận con người của Sa-tan, nóluôn muốn chiếm giữ vàsở hữu con
người một cách mạnh bạo, từng người một, đến mức nócóthể đạt được sự kiểm soát con người
hoàn toàn vàhãm hại con người một cách nghiêm trọng, để nócóthể đạt được mục đích của mình
vàthực hiện được tham vọng ngông cuồng của nó. “Chiếm giữ mạnh bạo” nghĩa là gì? Nó có phải
là điều xảy ra được sự ưng thuận của ngươi, hay không được sự ưng thuận của ngươi? Nó xảy ra
khi ngươi biết, hay khi ngươi không biết? Câu trả lời lànóxảy ra mà ngươi hoàn toàn không biết!
Nóxảy ra trong những tình huống mà ngươi không biết, cókhi nócòn không nói gìhay làm gìvới
ngươi, không có căn cứ, không bối cảnh – Sa-tan ở đó, vòng quanh ngươi, vây quanh ngươi. Nó
tìm một cơ hội để lợi dụng vàrồi nómạnh bạo chiếm lấy ngươi, sở hữu ngươi, đạt được mục đích
của nó là giành được sự kiểm soát hoàn toàn đối với ngươi và gây tổn hại cho ngươi. Đây là ý định
và hành vi điển hình nhất của Sa-tan khi nóvật lộn giành giật nhân loại khỏi Đức Chúa Trời.
Trích từ “Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Một vài người nói rằng Đức Thánh Linh luôn làm việc trong họ. Điều này làkhông thể Nếu
họ nói rằng Đức Thánh Linh luôn ở cùng họ, thì điều đó sẽ thực tế hơn. Nếu họ nói rằng sự tư duy
vàlýtrícủa họ luôn bình thường, thì điều đó cũng thực tế, vàsẽ cho thấy rằng Đức Thánh Linh ở
cùng họ. Nếu họ nói Đức Thánh Linh luôn luônlàm việc trong họ, rằng họ được khai sáng bởi Đức
Chúa Trời và được cảm động bởi Đức Thánh Linh trong từng giây phút, và lúc nào cũng đạt được
kiến thức mới, thì điều này không bình thường chút nào! Điều này hoàn toàn siêu nhiên! Không
một chút nghi ngờ, những kẻ như thế lànhững tàma! Ngay cả khi Thần của Đức Chúa Trời nhập
vào xác thịt, thìvẫn cónhững lúc Ngài phải ăn và phải nghỉ ngơi – chứ đừng nói đến con người.
Những kẻ đã bị tàma chiếm hữudường như không có sự yếu đuối của xác thịt. Họ cóthể từ bỏ và
buông xuôi tất cả mọi thứ, họ không cócảm xúc, cókhả năng chịu đựng sự dày vòvàkhông cảm
thấy mệt mỏi chút nào, như thể họ đã vượt qua xác thịt. Chẳng phải điều này cực kỳ siêu nhiên
sao? Công việc của các tàma làsiêu nhiên – không con người nào cóthể đạt được những điều như
thế! Những ai thiếu sự phân minh thìghen tỵ khi nhìn thấy những người thế này: Họ nói họ cósự
mạnh mẽ trong niềm tin nơi Đức Chúa Trời, có đức tin lớn, vàkhông bao giờ thể hiện dấu hiệu
nhỏ nhất của sự yếu đuối! Trên thực tế, đây là tất cả những biểu hiện về công việc của một tàma.
Bởi vì, con người bình thường chắc chắn cónhững sự yếu đuối của con người; đây là trạng thái
bình thường của những ai cósự hiện diện của Đức Thánh Linh.
Trích từ “Sự thực hành (4)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những trích dẫn từ bài giảng vàbuổi thông công để tham khảo:
Những sự khác biệt rõràng giữa các công tác khác nhau của các tàlinh vàcông tác của Đức
Thánh Linh được biểu lộ cụ thể ở những phương diện sau: Đức Thánh Linh chọn những người
trung thực, lànhững người theo đuổi lẽ thật, lànhững người có lương tâm vàýthức. Đây là dạng
người màNgài hoạt động bên trong. Các tàlinh chọn những người quỷ quyệt vàvôlý, lànhững
người không yêu lẽ thật, vàlànhững người không có lương tâm hay ý thức. Đó là những người
màcác tàlinh hoạt động bên trong. Khi chúng ta so sánh những người được chọn cho công tác của
Đức Thánh Linh vànhững người được chọn cho công tác của các tàlinh, chúng ta cóthể thấy rằng
Đức Chúa Trời làthánh khiết, công chính, rằng những ai được Đức Chúa Trời chọn thì theo đuổi
lẽ thật, có lương tâm và ý thức, rằng họ tương đối trung thực, và yêu điều chính nghĩa. Những
người được chọn bởi các tàlinh thìquỷ quyệt, họ ích kỷ và đê tiện, họ không cótình yêu với lẽ
thật, họ không có lương tâm và ý thức, không theo đuổi lẽ thật, vàhọ không phải lànhân loại thực
sự. Các tàlinh chỉ chọn những điều tiêu cực, từ đó chúng ta thấy rằng các tàlinh yêu thích sự đồi
bại vàbóng tối, rằng họ tránh xa những ai theo đuổi lẽ thật, vànhanh chóng sở hữu những kẻ biến
thái vàquỷ quyệt, những kẻ say mêsự bất chính, vàdễ bị mêhoặc. Những người màcác tàlinh
chọn để hoạt động bên trong không thể được cứu rỗi, vàbị Đức Chúa Trời loại bỏ. Các tàlinh hoạt
động khi nào, vàtrong bối cảnh nào? Chúng hoạt động khi con người đi lạc xa khỏi Đức Chúa
Trời vàphản nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Công tác của các tàlinh làm mêhoặc con người.
Khi người ta phạm tội, khi họ yếu đuối nhất, đặc biệt làkhi họ đau đớn dữ dội trong lòng, khi họ
cảm thấy hoang mang vàrối rắm, các tà linh nhân cơ hội này lẻn vào để mêhoặc vàlàm họ bại
hoại, gieo rắc sự bất hòa giữa họ và Đức Chúa Trời. Khi người ta kêu cầu Đức Chúa Trời, khi lòng
họ hướng về Đức Chúa Trời, khi họ cần Đức Chúa Trời, khi họ ăn năn với Đức Chúa Trời, hay
khi họ tìm kiếm lẽ thật, khi ấy Đức Thánh Linh bắt đầu hoạt động trong họ. Tất cả những gì Đức
Thánh Linh hoạt động là để cứu rỗi con người, và Ngài tìm các cơ hội cứu rỗi con người, trong
khi các tà linh thì tìm cơ hội làm bại hoại vàlừa dối con người. Đức Chúa Trời làtình yêu, còn
các tà linh thì căm ghét mọi người. Các tà linh đê tiện và đồi bại, chúng xảo quyệt vànham hiểm.
Tất cả những gìcác tàlinh làm lànhằm ăn sống nuốt tươi, làm bại hoại vàgây hại cho con người,
còn tất cả những gì Đức Thánh Linh làm làvìtình yêu vàsự cứu rỗi con người. Những tác dụng
của công tác của Đức Thánh Linh là để làm tinh sạch con người, cứu rỗi họ khỏi sự bại hoại của
họ, cho phép họ biết được bản thân mình vàbiết được Sa-tan, vàcóthể nổi dậy chống lại Sa-tan,
cóthể theo đuổi lẽ thật, vàsau hết làsống trọn vẹn hình tượng giống con người. Các tàlinh làm

bại hoại, ôuế vàtrói buộc mọi người, chúng đẩy họ chìm sâu vào tội lỗi hơn bao giờ hết, vàmang
lại sự đau đớn cùng cực hơn bao giờ hết vào cuộc sống của họ, và như vậy khi các tàlinh hoạt
động trong mọi người thìhọ bị hút cạn năng lượng; sau cùng, họ bị Sa-tan ăn sống nuốt tươi, đây
làkết cục của công tác của các tàlinh. Tác dụng của công tác của Đức Thánh Linh là để sau cùng
cứu rỗi con người, giúp họ sống trọn vẹn một cuộc sống đích thực, hoàn toàn tự do, được giải thoát,
vànhận được những phúc lành của Đức Chúa Trời. Các tà linh đưa con người vào bóng tối, chúng
đưa họ xuống vực thẳm; Đức Thánh Linh đưa con người từ bóng tối ra sự sáng vàvào sự tự do.
Công tác của Đức Thánh Linh khai sáng và hướng dẫn con người, Ngài cho họ cơ hội, vàkhi họ
yếu đuối vàcónhững tội trọng, Ngài mang cho họ sự an ủi. Ngài cho phép mọi người biết chính
họ, cho phép họ theo đuổi lẽ thật, vàNgài không ép buộc mọi người làm việc, mà để họ chọn lựa
con đường cho chính họ, và sau cùng là đưa họ vào sự sáng. Các tàlinh buộc mọi người làm việc
vàra lệnh cho họ. Mọi điều chúng nói đều làgiả dối vàlàm mêhoặc con người, lừa dối họ, vàtrói
buộc họ; các tà linh không cho con người sự tự do, chúng không cho phép họ chọn lựa, chúng buộc
họ vào con đường suy đồi, vàsau cùng lànhấn chìm họ ngày càng sâu hơn vào tội lỗi, đưa họ đến
sự chết.
Trích từ “Các bài giảng vàthông công về lối vào sự sống”

Đặc điểm rõràng nhất của công tác của những tàlinh làsiêu nhiên, những lời tàlinh nói hay
những việc chúng bảo mọi người làm làbất thường, phi lývàthậm chítrái với những đạo đức cơ
bản của nhân tính bình thường vànhững mối quan hệ của con người, vàchúng dự định không làm
gìkhác ngoài lừa dối mọi người, quấy rầy mọi người, vàlàm bại hoại mọi người. Khi những tà
linh chiếm hữu con người, một số cảm thấy sợ hãi khủng khiếp, một số trở nên bất thường, trong
khi số khác thì rơi vào mê muội, vàsố còn lại thìlại thấy mình cực kỳ bồn chồn vàkhông thể ngồi
yên. Bất luận thế nào, khi các tàlinh chiếm hữu con người, họ thay đổi, trở nên thứ gì đó không
phải người cũng không phải quỷ, vàmất đi nhân tính thông thường. Điều này đủ để chứng minh
rằng thực chất của các tàlinh làtàác vàxấu xa. Các tà linh làm cho con người ghêtởm vàkhinh
miệt chúng, vàtuyệt đối không làm lợi hay trợ giúp con người. Những điều duy nhất màSa-tan và
mọi dạng tàlinh cókhả năng làm là làm bại hoại, làm hại vànuốt chửng con người.
Các biểu hiện chính của những người cócông tác của tàlinh (những người bị quỷ ám) là:
Loại đầu tiên là các tà linh thường bảo con người làm điều này điều nọ, hay bảo ai điều gì đó,
hay điều khiển con người nói những lời tiên đoán sai.

Loại thứ hai lànhững người thường nói những điều được gọi là “tiếng lạ” khi cầu nguyện mà
không ai hiểu, vàthậm chíbản thân người nói cũng không hiểu. Một số người nói thậm chícóthể
tự “diễn dịch tiếng lạ”.
Loại thứ ba là người thường nhận lãnh những sự mặc khải, rất thường xuyên, lúc này thìbị
các tà linh điều khiển theo cách này, lúc khác thìbị điều khiển theo cách kia, trong trạng thái khắc
khoải liên tục.
Loại thứ tư là những người cócông tác của các tàlinh muốn làm điều này điều nọ một cách
gấp rút, quánóng vội đến nỗi không thể chờ đợi, họ không cân nhắc điều kiện cócho phép hay
không, họ thậm chílao ra giữa đêm tối vàhành vi của họ đặc biệt bất thường.
Loại thứ năm là những người với công tác của các tàlinh kiêu ngạo một cách ngông cuồng,
họ thiếu lýluận, vàtất cả những lời họ nói đều ra vẻ kẻ cả vàxuất phát từ vị tríra lệnh. Họ đưa
mọi người vào sự luống cuống, vàgiống như ma quỷ, họ buộc mọi người làm việc.
Loại thứ sáu lànhững người cócông tác của các tàlinh không thể thông công về lẽ thật, càng
không chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời, vàhọ ngang ngạnh với Đức Chúa Trời vàhành
động một cách tùy tiện, thực hiện mọi dạng phương hại để hủy hoại trật tự thông thường của hội
thánh.
Loại thứ bảy là người cócông tác của tàlinh tự mạo nhận là ai đó mà không có lý do, hay
tuyên bố rằng họ được cử đến bởi ai đó và rằng mọi người nên lắng nghe họ. Không ai cóthể hiểu
được họ đến từ đâu.
Loại thứ tám lànhững người cócông tác của tà linh thường không cóýthức thông thường,
họ cũng không hiểu bất kỳ lẽ thật nào; họ không sở hữu bất kỳ khả năng nhận lãnh nào và cũng
không được khai sáng bởi Đức Thánh Linh, và điều màmọi người thấy làkhi nhận lãnh các thứ,
những người này đặc biệt vô lý và không có chút gì đúng đắn.
Loại thứ chín lànhững người cócông tác của các tà linh đặc biệt tập trung thuyết giáo người
khác trong khi làm việc, họ luôn hành xử ngông cuồng, họ luôn gây gián đoạn vànhiễu loạn; mọi
điều họ làm và nói đều tấn công, ràng buộc vàlàm bại hoại những người khác, vàhọ đi xa đến
mức phávỡ quyết tâm của mọi người vàkhiến họ trở nên tiêu cực để không thể ngóc đầu dậy. Họ
làma quỷ, thuần túy và đơn giản, những kẻ gây hại cho người khác, giễu cợt người khác và ăn

sống nuốt tươi người khác, vàhọ mừng thầm khi người ta đi con đường của họ. Đây là mục tiêu
công tác chính của các tàlinh.
Loại thứ mười lànhững người cócông tác của các tàlinh sống một cuộc sống hoàn toàn bất
thường. Mắt họ phát ra tia nhìn tàn sát, vànhững lời họ nói cực kỳ ghêtởm, như thể một con quỷ
đã giáng xuống trần. Không cótrật tự trong cuộc sống của dạng người này, họ rất bất ổn, vàkhông
thể dự đoán được giống như con thú hoang chưa được thuần chủng. Họ cực kỳ đáng ghê tởm và
gớm guốc đối với những người khác. Người đã bị ma quỷ trói buộc trông chính xác là như thế này.
Mười loại trên lànhững sự biểu hiện chính của công tác của các tàlinh. Bất kỳ người nào có
một trong những biểu hiện này sẽ chắc chắn cócông tác của các tàlinh. Chính xác làtất cả những
ai cócác biểu hiện nêu trên của công tác của tàlinh, bất kể họ thuộc dạng nào, đều lànhững người
có công tác của tàlinh. Một người có công tác của tà linh thường căm ghét và tránh xa những
người mà Đức Thánh Linh đang làm công tác và những người cóthể thông công về lẽ thật. Thông
thường, ai đó càng tốt thìhọ càng muốn tấn công vàkết tội người đó. Ai đó càng xuẩn ngốc thìhọ
càng cố gắng xum xoe vànịnh hót người đó, đặc biệt làmong muốn kết nối với người đó. Khi các
tàlinh hoạt động, chúng luôn làm lẫn lộn thật giả, nói điều tích cực thành tiêu cực và điều tiêu cực
thành tích cực. Đây chính là việc làm của các tàlinh.
Trích từ “Sắp xếp công việc”

Bất kỳ linh hồn nào cócông tác siêu nhiên một cách rõ ràng thì đó là tà linh, và công tác siêu
nhiên cùng những lời phán của bất kỳ linh hồn nào được thực hiện trong con người đều làcông
tác của tàlinh; tất cả những phương tiện màcác tàlinh hoạt động đều bất thường, siêu nhiên, và
chủ yếu được thể hiện theo sáu cách sau:
1. Kiểm soát trực tiếp lời nói của con người, cho thấy rõ rằng tà linh đang nói, chứ không
phải bản thân người ta đang nói một cách bình thường;
2. Cảm giác rằng tà linh đang hướng dẫn con người vàra lệnh cho con người làm điều này
điều nọ;
3. Những người mà, khi họ ở trong một căn phòng, có thể nói khi nào thì ai đó sắp đến;
4. Những người thường nghe những tiếng nói tròchuyện với họ mànhững người khác không
thể nghe thấy;

5. Những người cóthể thấy vànghe những điều mà người khác không thể;
6. Những người luôn bị kích động, nói chuyện với chính mình, vàkhông có khả năng đối
thoại hay tương tác bình thường với mọi người.
Tất cả những ai màtàlinh hoạt động bên trong đều chắc chắn cósáu biển hiện này. Họ vôlý,
ruột gan nóng như lửa đốt, không cókhả năng tương tác bình thường với mọi người, như thể họ
không thể tuân theo lýtrí
, vàở họ có điều gì đó tách rời vàthuộc về thế giới khác. Những người
như thế đã bị ám bởi một tàlinh hay cómột tàlinh hoạt động trong họ, vàmọi công tác của các tà
linh đều rõ ràng và siêu nhiên. Đây là công tác dễ phân biệt nhất của các tàlinh. Khi một tàlinh
ám ai đó, hắn giễu cợt họ hầu cho họ hoàn toàn rối rắm. Họ trở nên phi lý, như một thây ma, chứng
tỏ rằng về thực chất, các tàlinh lànhững linh hồn đồi bại làm bại hoại và ăn sống nuốt tươi con
người. Những lời phán của các tàlinh dễ dàng phân biệt: Những lời phán của chúng thâu tóm toàn
bộ thực chất đồi bại của chúng, chúng mụ mẫm, mập mờ vàthối tha, chúng phát ra mùi hôi thối
của sự chết. Đối với những người cótố chất tốt, những lời của các tàlinh tạo cảm giác rỗng tuếch
vàchẳng cógìthúvị, không mở mang trí óc, không gì khác hơn là những lời dối trávàrỗng tuếch,
chúng tạo cảm giác hỗn độn vàrối rắm, như một mớ vô nghĩa. Đây là một số điều dễ phân biệt
nhất về sự vô nghĩa của các tà linh. Để mêhoặc con người, một số tà linh cao tay hơn giả làm Đức
Chúa Trời hay Đấng Christ khi chúng nói, trong khi số khác thìgiả làm thiên sứ hay những nhân
vật nổi tiếng. Khi chúng nói, các tàlinh này chuyên bắt chước những từ hay cụm từ nhất định của
Đức Chúa Trời, hay giọng điệu của Đức Chúa Trời, vànhững người không hiểu lẽ thật sẽ dễ dàng
bị lừa gạt bởi những tà linh cao tay như thế. Dân sự được Chúa chọn phải biết rõrằng, về thực
chất, các tà linh là đồi bại vàkhông biết xấu hổ, vàrằng ngay cả khi chúng lànhững tàlinh cao
tay, thì chúng cũng hoàn toàn thiếu lẽ thật. Suy cho cùng, các tàlinh làcác tàlinh, thực chất của
các tà linh là đồi bại, vàcùng một giuộc với Sa-tan.
Trích từ “Sắp xếp công việc”

3. Phân biệt giữa công tác của Đấng Christ thật vàcác
Christ giả
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi làĐấng Christ, vàvìvậy, Đấng Christ màcó thể
ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng cógìthái quá, bởi Ngài sở
hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, vàsự khôn ngoan trong
công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà
không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều lànhững kẻ giả mạo. Đấng Christ
không chỉ làhiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, màcòn làxác thịt cụ thể Đức Chúa Trời
mang khi Ngài thực hiện vàhoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể
thay thế được bởi bất kỳ con người nào, màlàmột xác thịt cókhả năng gánh vác trọn công tác của
Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức
Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Sớm muộn gìnhững kẻ mạo nhận
Đấng Christ hết thảy cũng sẽ gục ngã, bởi cho dùhọ cótự xưng là Đấng Christ, nhưng họ không
sở hữu chút gìthực chất của Đấng Christ. Vàbởi thế màTa nói rằng tính xác thực của Đấng Christ
không thể được định nghĩa bởi con người, màchỉ cóthể được trả lời vàquyết định bởi bản thân
Đức Chúa Trời.
Trích từ “Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới cóthể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu” trong Lời xuất
hiện trong xác thịt

Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức
Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt,
Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, vàbởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày
tỏ Ngài làgì,vàsẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, vàchỉ lối cho con
người. Xác thịt không cóthực chất của Đức Chúa Trời thìdứt khoát không phải là Đức Chúa Trời
nhập thể; điều này không cógìphải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải làxác
thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thìhọ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày
tỏ vànhững lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa
Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên
thực chất của Ngài. Vàvìthế, để xác định đó có phải làxác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay
không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm

tính của Ngài vànhiều khía cạnh khác), chứ không phải làhình dáng bên ngoài. Nếu con người
chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, vàvìthế màbỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng
tỏ con người thật tối tăm và dốt nát.
Trích từ Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt

Mặc dù Đấng Christ trên trần gian cóthể hoạt động nhân danh chính Đức Chúa Trời, Ngài
không đến với ý định cho hết thảy mọi người thấy hình tượng của Ngài trong xác thịt. Ngài không
đến để hết thảy mọi người nhìn thấy Ngài; Ngài đến để cho phép con người được dìu dắt bởi tay
Ngài, và con người nhờ đó mà bước vào thời đại mới. Chức năng của xác thịt Đấng Christ làdành
cho công tác của chính Đức Chúa Trời, nghĩa là, cho công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt,
và không cho phép con người hoàn toàn hiểu thực chất của xác thịt Ngài. DùNgài hoạt động như
thế nào, không có gì Ngài làm là vượt quánhững gìxác thịt cóthể đạt được. DùNgài hoạt động
như thế nào, Ngài làm như vậy trong xác thịt với một nhân tính bình thường, vàkhông tiết lộ hoàn
toàn cho con người sắc diện thật của Đức Chúa Trời. Thêm vào đó, công tác của Ngài trong xác
thịt không bao giờ siêu nhiên hay không thể đánh giá được như con người tưởng tượng. Mặc dù
Đấng Christ đại diện cho chính Đức Chúa Trời trong xác thịt và đích thân thực hiện công tác mà
chính Đức Chúa Trời phải làm, nhưng Ngài không phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời trên
trời, Ngài cũng không ráo riết tuyên bố những việc làm của mình. Thay vào đó, Ngài cứ ẩn mình
một cách khiêm nhường bên trong xác thịt của Ngài. Ngoài Đấng Christ, những kẻ mạo xưng là
Đấng Christ không cónhững tố chất của Ngài. Khi được đặt cạnh tâm tính kiêu ngạo vàtự tôn của
các Christ giả ấy, sự việc trở nên rõràng rằng dạng xác thịt nào thật sự là Đấng Christ. Họ càng
giả mạo, các Christ giả ấy càng khoe mẽ bản thân, vàhọ càng cókhả năng thực hiện những dấu
kỳ, phép lạ để lừa con người. Các Christ giả không cónhững tố chất của Đức Chúa Trời; Đấng
Christ không bị vấy bẩn bởi bất kỳ yếu tố nào thuộc về các Christ giả. Đức Chúa Trời trở nên xác
thịt chỉ để hoàn thành công tác của xác thịt, chứ không chỉ đơn thuần cho phép con người nhìn
thấy Ngài. Thay vào đó, Ngài để cho công tác của Ngài khẳng định thân phận của Ngài, và để
những gìNgài tiết lộ làm chứng cho thực chất của Ngài. Thực chất của Ngài không phải không có
cơ sở; thân phận của Ngài không do tay Ngài nắm giữ; nó được xác định bởi công tác vàthực chất
của Ngài.
Trích từ “Thực chất của Đấng Christ làvâng phục ýmuốn của Cha trên trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu, trong thời nay, nổi lên một người cóthể tỏ ra các dấu lạ vàkỳ công, trừ quỷ, chữa lành
kẻ đau, và làm nhiều phép lạ, vànếu kẻ này tuyên bố rằng họ là Jêsus đã đến, thì đây sẽ làsự giả
mạo tạo ra bởi những tàlinh, bắt chước Jêsus. Hãy nhớ điều này! Đức Chúa Trời không lặp lại
cùng một công tác. Giai đoạn công tác của Jêsus đã được hoàn tất, và Đức Chúa Trời sẽ không bao
giờ thực hiện lại giai đoạn công tác đó nữa. Công tác của Đức Chúa Trời không thể hòa hợp được
với những ýniệm của con người; vídụ như, Cựu Ước đã báo trước sự hiện đến của một Đấng Mêsi, vàkết quả của lời tiên báo này làsự hiện đến của Jêsus. Điều này đã diễn ra rồi, thìsẽ làsai
lầm khi một Đấng Mê-si khác lại đến. Jêsus đã đến một lần, vàsẽ sai lầm nếu Jêsus lại đến lần này.
Cómột tên gọi cho từng thời đại, vàmỗi tên gọi biểu thị đặc trưng của thời đại đó. Trong các ý
niệm của con người, Đức Chúa Trời phải luôn tỏ ra các dấu lạ vàkỳ công, phải luôn chữa lành kẻ
đau và trừ quỷ, vàphải luôn giống hệt Jêsus. Nhưng lần này Đức Chúa Trời hoàn toàn không giống
như vậy. Nếu, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn tỏ ra các dấu lạ vàkỳ công, vàvẫn trừ quỷ
vàchữa lành kẻ đau – nếu Ngài làm giống hệt như Jêsus – thì Đức Chúa Trời sẽ lặp lại cùng một
công tác, vàcông tác của Jêsus sẽ không có ý nghĩa hoặc giátrị gì. Do đó, Đức Chúa Trời thực
hiện một giai đoạn công tác trong từng thời đại. Một khi từng giai đoạn công tác của Đức Chúa
Trời đã hoàn thành, thìnósẽ sớm bị tàlinh bắt chước, vàsau khi Sa-tan bắt đầu theo sau gót chân
của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đổi sang một phương pháp khác. Một khi Đức Chúa Trời
đã hoàn thành một giai đoạn công tác của Ngài, thìnóbị các tàlinh bắt chước. Các ngươi nên biết
rõvề điều này.
Trích từ “Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Cómột số người bị quỷ dữ ám vàkêu gào om sòm rằng: “Ta là Đức Chúa Trời!” Tuy nhiên,
cuối cùng họ cũng bị bại lộ, vìhọ đã sai về điều họ đại diện. Họ đại diện cho Sa-tan, và Đức Thánh
Linh không chú ý gì đến họ. Cho dù ngươi tâng bốc bản thân lên cao đến đâu hay ngươi gào thét
mạnh mẽ ra sao, thì ngươi vẫn làmột tạo vật vàlàkẻ thuộc về Sa-tan. Ta không bao giờ gào lên:
“Ta là Đức Chúa Trời, Ta làCon yêu dấu của Đức Chúa Trời!” Nhưng công tác Ta làm là công
tác của Đức Chúa Trời. Ta cócần phải hét lên không? Không cần phải tâng bốc. Đức Chúa Trời
tự làm công tác của riêng Ngài vàkhông cần con người phong cho Ngài một địa vị hay trao cho
Ngài một danh hiệu cao quý: công tác của Ngài đại diện cho thân phận và địa vị của Ngài. Trước
khi chịu phép báp-tem, chẳng phải Jêsus là chính Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải Ngài làxác thịt
nhập thể của Đức Chúa Trời sao? Chắc chắn không thể nói rằng chỉ sau khi nhận được lời chứng
thìNgài mới trở thành Con một của Đức Chúa Trời chứ? Rất lâu trước khi Ngài bắt đầu công tác

của mình, chẳng phải đã có một người tên làJêsus rồi sao? Ngươi không thể đưa ra những con
đường mới hay đại diện cho Thần được. Ngươi không thể bày tỏ công tác của Thần hay những lời
Ngài phán được. Ngươi không thể làm công tác của chính Đức Chúa Trời, và ngươi không thể làm
công tác của Thần. Sự khôn ngoan, phép lạ vàsự không thể dò lường của Đức Chúa Trời, cùng
toàn bộ tâm tính mà qua đó Đức Chúa Trời hành phạt con người – tất cả những điều này đều vượt
quákhả năng bày tỏ của ngươi. Vì vậy, sẽ vôích khi cố gắng tự xưng là Đức Chúa Trời; ngươi sẽ
chỉ làhữu danh vôthực. Chính Đức Chúa Trời đã đến, nhưng không ai nhận ra Ngài, tuy vậy Ngài
vẫn tiếp tục trong công tác của Ngài vàlàm việc đại diện cho Thần. Cho dù ngươi gọi Ngài làcon
người hay Đức Chúa Trời, là Chúa hay Đấng Christ, hay gọi Ngài làchị, thì điều đó không cũng
quan trọng. Nhưng công tác Ngài làm là của Thần và đại diện cho công tác của chính Đức Chúa
Trời. Ngài không quan tâm đến danh xưng con người gọi Ngài. Liệu danh xưng đó có thể quyết
định công tác của Ngài không? Bất kể ngươi gọi Ngài là gì, khi nói đến Đức Chúa Trời, Ngài là
xác thịt nhập thể của Thần Đức Chúa Trời; Ngài đại diện cho Thần và được Thần chấp thuận. Nếu
ngươi không thể dọn đường cho một thời đại mới, hay kết thúc thời đại cũ, hay mở ra một thời đại
mới, hay làm công tác mới, thì ngươi không thể được gọi là Đức Chúa Trời!
Trích từ “Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những trích dẫn từ bài giảng vàbuổi thông công để tham khảo:
Nếu ai đó gây nhầm lẫn cho dân sự được Chúa chọn vànói rằng mình là Đấng Christ, làxác
thịt của Đức Chúa Trời nhập thể, vậy thìchúng ta cần nhìn vào thực chất vàsự bày tỏ của họ, công
tác vànhững lời của họ, vàtâm tính bị phơi bày của họ, để tìm hiểu chắc chắn liệu họ cóphải là
Đấng Christ hay không. Thấy được thực chất của họ từ những khía cạnh chính này, chúng ta có
thể đảm bảo liệu họ cóphải là Đức Chúa Trời nhập thể hay không. Trước hết, từ khía cạnh công
tác, chúng ta nên thấy rằng liệu công tác của Ngài ấy có làcông tác của Đức Chúa Trời không,
Ngài ấy sẽ cóthể bày tỏ lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời cógìlàgì,vàtâm tính công chính của
Đức Chúa Trời hay không. Nếu đó là công tác của con người, họ chỉ cóthể nói về việc con người
cótất cả những gìvàlàgì,kinh nghiệm vàsự hiểu biết của con người. Họ không thể nói về việc
Đức Chúa Trời cótất cả những gìvàlàgì,công tác, các yêu cầu vàtâm tính của Đức Chúa Trời,
huống chi kế hoạch quản lývàmầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Thứ hai, từ phương diện lời nói,
cómột sự khác biệt về thực chất giữa lời Đức Chúa Trời vàlời của con người. Lời của Đức Chúa
Trời đại diện cho Đức Chúa Trời cótất cả những gìvàlàgì, còn lời của con người đại diện cho
con người cótất cả những gìvàlàgì.Lời của Đức Chúa Trời đại diện cho tâm tính của Đức Chúa

Trời. Lời của con người đại diện cho nhân tính con người. Lời của Đức Chúa Trời làlẽ thật. Lời
của con người không phải làlẽ thật. Nókhông thuộc về lẽ thật. Thứ ba, từ phương diện tâm tính,
công tác của Đức Chúa Trời cóthể bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời. Công tác của con người
không thể bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời; nóchỉ cóthể bày tỏ nhân cách của con người. Nhân
cách của con người cógì? Nócóbất kỳ sự công chính, oai nghi, thịnh nộ hay lẽ thật nào không?
Nhân cách của con người không liên quan gì đến việc Đức Chúa Trời có gì và là gì. Như vậy, công
tác của con người không liên quan chút nào đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Rất dễ để xét đoán
từ những phương diện này xem liệu đó là lời Đức Chúa Trời hay lời của con người, công tác của
Đức Chúa Trời hay công tác của con người. Nếu con người không thể nói lên sự khác biệt từ những
phương diện này thìhọ dễ bị gây nhầm lẫn bởi các christ giả vànhững kẻ địch lại Đấng Christ.
Nếu anh chị em cóthể nói lên sự khác biệt từ ba phương diện này, anh chị em sẽ cóthể xác định
ai là Đức Chúa Trời nhập thể vàai không phải. Công tác, lời nói vàtâm tí
nh – đây là điều chính
xác nhất để nói lên sự khác biệt từ ba phương diện này, mà không xét đoán theo diện mạo bên
ngoài.
Trích từ “Các bài giảng vàthông công về lối vào sự sống”

4. Phân biệt giữa các đường lối thật vàgiả, vàgiữa các hội
thánh thật vàgiả
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Nguyên tắc cơ bản nhất trong việc tìm kiếm con đường thật là gì? Ngươi phải xem liệu có
công tác của Đức Thánh Linh trong con đường này hay không, liệu những lời này cóphải làsự
bày tỏ của lẽ thật hay không, ai được chứng thực, vànócóthể mang lại cho ngươi những gì.Việc
phân biệt giữa con đường thật và con đường giả đòi hỏi một số khía cạnh của kiến thức cơ bản,
điều cơ bản nhất của nólàphải chỉ ra được liệu cócông tác của Đức Thánh Linh hiện diện trong
đó hay không. Vì thực chất niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời làniềm tin vào Thần của
Đức Chúa Trời, vàthậm chíniềm tin của họ vào Đức Chúa Trời nhập thể làbởi vìxác thịt này là
hiện thân của Thần của Đức Chúa Trời, có nghĩa là niềm tin như vậy vẫn làniềm tin vào Thần. Có
những sự khác biệt giữa Thần vàxác thịt, nhưng bởi vìxác thịt này đến từ Thần, vàlàLời trở nên
xác thịt, do đó những gì con người tin vào vẫn làthực chất vốn cócủa Đức Chúa Trời. Vàvìvậy,
để phân biệt liệu đó có phải là con đường thật hay không, trên hết ngươi phải xem liệu nócócông
tác của Đức Thánh Linh hay không, sau đó ngươi phải xem liệu cólẽ thật trong con đường này
hay không. Lẽ thật làtâm tính sống của nhân tính bình thường, nghĩa là, điều được đòi hỏi ở con
người khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên họ từ lúc ban đầu, cụ thể làtoàn bộ nhân tính bình thường
(bao gồm ý thức của con người, sự sáng suốt, sự khôn ngoan vàkiến thức cơ bản về việc làm
người). Nghĩa là, ngươi cần xem liệu con đường này cóthể dẫn con người vào một đời sống của
nhân tính bình thường hay không, liệu lẽ thật được nhắc đến cócần thiết dựa theo hiện thực của
nhân tính bình thường hay không, liệu lẽ thật này cóthiết thực vàthật hay không, vàliệu nócó
phải làhợp thời nhất hay không. Nếu cólẽ thật, thìnócóthể dẫn con người vào những trải nghiệm
thật và bình thường; hơn nữa, con người trở nên bình thường hơn bao giờ hết, ýthức của con người
trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết, đời sống của con người trong xác thịt và đời sống thuộc linh trở
nên quy củ hơn bao giờ hết, vànhững cảm xúc của con người trở nên bình thường hơn bao giờ hết.
Đây là nguyên tắc thứ hai. Cómột nguyên tắc khác, đó là liệu con người cókiến thức ngày càng
tăng về Đức Chúa Trời hay không, liệu việc trải nghiệm công tác vàlẽ thật như vậy cóthể truyền
cảm hứng yêu mến Đức Chúa Trời trong họ, và đưa họ đến gần hơn với Đức Chúa Trời hay không.
Qua đây có thể đo lường được liệu con đường này cóphải là con đường thật hay không. Điều cơ
bản nhất làliệu con đường này cóthực tế hơn là siêu nhiên hay không, và liệu nócóthể chu cấp
cho sự sống của con người hay không. Nếu nóphùhợp với những nguyên tắc này, thìcóthể rút ra

kết luận rằng con đường này là con đường thật. Ta phán những lời này không phải để khiến các
ngươi chấp nhận những con đường khác trong những trải nghiệm tương lai của các ngươi, cũng
không phải như một lời dự báo rằng sẽ cócông tác của một thời đại mới khác trong tương lai. Ta
phán những lời ấy hầu cho các ngươi có thể chắc chắn rằng con đường của ngày hôm nay làcon
đường thật, hầu cho các ngươi sẽ không chỉ chắc chắn nửa vời trong niềm tin của mình vào công
tác của ngày hôm nay vàkhông thể đạt được sự thông sáng về nó. Thậm chícónhiều người, mặc
dùchắc chắn, nhưng vẫn đi theo trong sự bối rối; sự chắc chắn như vậy không cónguyên tắc, và
những người như vậy sớm muộn gì cũng phải bị loại bỏ. Ngay cả những người đặc biệt hăng hái
đi theo cũng chỉ chắc được ba phần còn năm phần thìkhông chắc, điều đó cho thấy rằng họ không
cónền tảng. Bởi vìtố chất của các ngươi quá kém cỏi vànền tảng của các ngươi quá nông cạn,
nên các ngươi không có sự hiểu biết về sự phân biệt. Đức Chúa Trời không lặp lại công tác của
Ngài, Ngài không làm các công tác không thiết thực, Ngài không đưa ra những yêu cầu quá đáng
cho con người, và Ngài không làm công tác vượt quáýthức của con người. Tất cả công tác Ngài
làm đều nằm trong phạm vi ýthức thông thường của con người, không vượt quáýthức của nhân
tính bình thường, vàcông tác của Ngài dựa theo những yêu cầu thông thường của con người. Nếu
đó là công tác của Đức Thánh Linh, thì con người sẽ trở nên bình thường hơn bao giờ hết, vànhân
tính của họ sẽ trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Con người cókiến thức ngày càng tăng về tâm
tính Sa-tan bại hoại của mình, về bản chất của con người, vàhọ cũng có một khát khao cho lẽ thật
lớn hơn bao giờ hết. Điều đó có nghĩa là, sự sống của con người ngày càng tăng trưởng, vàtâm
tính bại hoại của con người trở nên ngày càng cókhả năng thay đổi – tất cả những điều này đều là
ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời trở nên sự sống của con người. Nếu một con đường không cókhả
năng tiết lộ những điều thuộc về bản chất của con người, không cókhả năng thay đổi tâm tính của
con người, và hơn thế nữa, không cókhả năng đưa họ đến trước Đức Chúa Trời hoặc cho họ một
sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời, màthậm chícòn khiến cho nhân tính của họ trở nên thấp
kém hơn bao giờ hết vàýthức của họ trở nên bất thường hơn bao giờ hết, thì con đường này không
phải là con đường thật, vànócóthể làcông tác của một tàlinh, hoặc con đường cũ. Nói tóm lại,
nókhông thể làcông tác hiện tại của Đức Thánh Linh được.
Trích từ “Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời vàcông tác của Ngài mới cóthể làm hài lòng Đức Chúa Trời” trong Lời xuất
hiện trong xác thịt

Trong từng giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời cũng có những yêu cầu tương ứng đối với
con người. Những ai ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh được sở hữu sự hiện diện vàsự sửa

dạy của Đức Thánh Linh, còn những ai không ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh thìchịu sự
điều khiển của Sa-tan, vàkhông cóbất kỳ công tác nào của Đức Thánh Linh. Những người ở trong
dòng chảy của Đức Thánh Linh lànhững người chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, là
những người hợp tác trong công tác mới của Đức Chúa Trời. Nếu những ai ở trong dòng chảy này
không cókhả năng hợp tác, vàkhông thể đưa lẽ thật vào thực hành theo yêu cầu của Đức Chúa
Trời trong suốt thời gian này, thìhọ sẽ bị sửa dạy, và trong trường hợp xấu nhất sẽ bị Đức Thánh
Linh từ bỏ. Những ai chấp nhận công tác mới của Đức Thánh Linh, sẽ sống trong dòng chảy của
Đức Thánh Linh, nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Thánh Linh. Những ai sẵn sàng đưa
lẽ thật vào thực hành thì được Đức Thánh Linh khai sáng, vànhững ai không sẵn sàng đưa lẽ thật
vào thực hành thìbị Đức Thánh Linh sửa dạy, vàthậm chícóthể bị trừng phạt. Bất kể làloại người
nào, miễn làhọ ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm với
tất cả những ai chấp nhận công tác mới của Ngài vìdanh Ngài. Những ai làm sáng danh Ngài và
sẵn sàng đưa lời Ngài vào thực hành sẽ nhận được các phước lành của Ngài; những kẻ không vâng
lời Ngài và không đưa lời Ngài vào thực hành sẽ nhận được hình phạt của Ngài. Những người ở
trong dòng chảy của Đức Thánh Linh lànhững người chấp nhận công tác mới, vàvìhọ đã chấp
nhận công tác mới, họ nên cómột sự hợp tác phùhợp với Đức Chúa Trời, và không nên hành động
như những kẻ phản nghịch không thực hiện bổn phận của mình. Đây là yêu cầu duy nhất của Đức
Chúa Trời đối với con người. Với những người không chấp nhận công tác mới thì không như thế:
Họ ở ngoài dòng chảy của Đức Thánh Linh, vàsự sửa dạy, quở trách của Đức Thánh Linh không
áp dụng cho họ. Cả ngày, những kẻ đó sống trong xác thịt, họ không sống trong tâm trímình, và
tất cả những gìhọ làm làtheo giáo lýsản sinh từ sự phân tích vànghiên cứu của trínão bản thân.
Đây không phải lànhững gì được yêu cầu trong công tác mới của Đức Thánh Linh, càng không
phải làsự hợp tác với Đức Chúa Trời. Những ai không chấp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời
thìmất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa, không có các phước lành vàsự bảo vệ
của Đức Chúa Trời. Hầu hết những lời nói và hành động của họ đều bám vào các yêu cầu trong
công tác của Đức Thánh Linh trong quákhứ; chúng làcác giáo lý, không phải lẽ thật. Các giáo lý
vàluật lệ như thế đủ để chứng minh rằng việc họ nhóm họp lại với nhau không làgìngoài tôn
giáo; họ không phải lànhững người được chọn, hoặc những đối tượng cho công tác của Đức Chúa
Trời. Sự tập hợp lại của tất cả mọi người trong số họ chỉ cóthể được gọi làmột đại hội tôn giáo,
vàkhông thể được gọi làmột hội thánh. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Họ không cócông
tác mới của Đức Thánh Linh; những gìhọ làm cóvẻ sặc mùi tôn giáo, những gìhọ sống bày tỏ ra
cóvẻ đầy dẫy tôn giáo; họ không sở hữu sự hiện diện vàcông tác của Đức Thánh Linh, càng không

đủ tư cách để nhận được sự sửa dạy hoặc sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Những người này đều
lànhững cái xác không cósự sống, vànhững con giòi không cólinh hồn. Chúng không biết gìvề
sự dấy nghịch vàchống đối của con người, không biết gìvề tất cả những việc làm gian ác của con
người, càng không biết hết về công tác của Đức Chúa Trời vàýmuốn hiện tại của Đức Chúa Trời.
Tất cả bọn chúng đều lànhững kẻ ngu dốt, hèn hạ, chúng lànhững kẻ cặn bã không đáng được gọi
lànhững tín đồ! Không có việc gìchúng làm lại có bất kỳ liên quan gì đến sự quản lýcủa Đức
Chúa Trời, càng không thể pháhỏng các kế hoạch của Đức Chúa Trời. Những lời nói vàhành
động của chúng quághêtởm, đáng khinh, và đơn giản là không đáng để nhắc đến. Không việc gì
được làm bởi những con người không ở trong dòng chảy của Đức Thánh Linh lại có liên quan đến
công tác mới của Đức Thánh Linh. Bởi vì điều này, bất kể chúng làm gì, chúng cũng không có sự
sửa dạy của Đức Thánh Linh, và hơn thế nữa, không cósự khai sáng của Đức Thánh Linh. Bởi tất
cả chúng lànhững kẻ không cótình yêu dành cho lẽ thật, và đã bị Đức Thánh Linh ghêtởm và
chối bỏ. Chúng được gọi lànhững kẻ gian ác bởi vì chúng bước đi trong xác thịt, vàlàm bất cứ
điều gì làm chúng vui lòng dưới danh nghĩa của Đức Chúa Trời. Trong khi Đức Chúa Trời làm
việc, chúng cố tình chống đối Ngài, và đối lập với Ngài. Việc con người không hợp tác với Đức
Chúa Trời tự nó đã là cực kỳ nổi loạn, vậy thìchẳng phải những kẻ cố tình đối lập với Đức Chúa
Trời sẽ đặc biệt nhận lãnh sự báo trả đích đáng sao?
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời vàsự thực hành của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

5. Phân biệt giữa theo Đức Chúa Trời và theo con người
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Điều quan trọng nhất trong việc đi theo Đức Chúa Trời chính làmọi thứ phải phùhợp với lời
của Đức Chúa Trời ngày nay: Cho dù ngươi đang theo đuổi sự bước vào sự sống hay việc thực
hiện ýmuốn của Đức Chúa Trời, mọi thứ đều nên xoay quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay.
Nếu những gì ngươi tương giao và theo đuổi không xoay quanh lời của Đức Chúa Trời ngày nay,
thì ngươi là một người xa lạ với lời Đức Chúa Trời, vàhoàn toàn không có công tác của Đức
Thánh Linh. Điều Đức Chúa Trời muốn lànhững người đi theo dấu chân của Ngài. Cho dùnhững
gì ngươi hiểu trước đây có tuyệt vời vàthuần khiết đến đâu, thì Đức Chúa Trời cũng không muốn
điều đó, và nếu ngươi không thể gạt những thứ như thế sang một bên, thìchúng sẽ làtrở ngại to
lớn cho sự bước vào của ngươi trong tương lai. Tất cả những ai cóthể đi theo sự sáng hiện tại của
Đức Thánh Linh đều được ban phước. Dân sự trong các thời đại trước cũng đã đi theo dấu chân
của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không thể đi theo cho đến ngày nay; đây là các phước lành của
những con người thuộc thời kỳ sau rốt. Những ai cóthể đi theo công tác hiện tại của Đức Thánh
Linh, vànhững ai cóthể đi theo dấu chân của Đức Chúa Trời, đến mức đi theo Đức Chúa Trời đến
bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt họ – đây là những người được Đức Chúa Trời ban phước. Những ai
không đi theo công tác hiện tại của Đức Thánh Linh thì chưa bước vào công tác của lời Đức Chúa
Trời, vàcho dùhọ làm việc nhiều đến đâu, hay nỗi đau khổ của họ lớn dường nào, hay họ chạy
ngược chạy xuôi nhiều như thế nào, thì cũng không điều nào trong số đó có bất kỳ nghĩa lý gì đối
với Đức Chúa Trời, vàNgài sẽ không khen ngợi họ.
Trích từ “Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Một số người không vui hưởng lẽ thật, chứ đừng nói tới sự phán xét. Thay vào đó, họ vui
thích quyền lực vàsự giàu có; những người như thế được gọi lànhững kẻ tìm kiếm quyền lực. Họ
chỉ tìm kiếm những giáo phái cótầm ảnh hưởng trên thế giới, vàhọ chỉ tìm những mục sư và giáo
lý viên đến từ các trường dòng. Mặc dùhọ đã chấp nhận con đường lẽ thật, nhưng họ chỉ tin một
nửa; họ không thể dành trọn tâm trímình, miệng họ nói về việc dâng mình cho Đức Chúa Trời,
nhưng mắt họ tập trung vào những mục sư và giáo lý viên vĩ đại, vàhọ chẳng buồn liếc nhìn Đấng
Christ lần thứ hai. Tâm họ gắn chặt với danh vọng, cơ đồ, vàsự vinh hiển. Họ nghĩ sẽ không bao
giờ cóviệc một con người bémọn như thế lại cókhả năng chinh phục rất nhiều người, rằng một
người tầm thường như thế lại cóthể hoàn thiện con người. Họ nghĩ sẽ không bao giờ cóviệc những

kẻ vôdanh từ bụi tro và đống phân lại làdân sự được chọn bởi Đức Chúa Trời. Họ tin rằng nếu
những người như thế là đối tượng của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thìtrời và đất sẽ bị đảo lộn,
vàhết thảy mọi người sẽ cười đến chết. Họ tin rằng nếu Đức Chúa Trời chọn những kẻ vôdanh
này để hoàn thiện, vậy thìnhững người vĩ đại kia sẽ trở thành chính Đức Chúa Trời. Những quan
điểm của họ bị vấy bẩn bởi sự không tin; còn hơn cả không tin, họ đơn thuần lànhững con thúlố
bịch. Bởi vìhọ chỉ coi trọng địa vị, uy tín, quyền lực, vàhọ chỉ quý trọng những nhóm vàgiáo
phái lớn. Họ không chút tôn trọng những người được Đấng Christ dẫn dắt; họ đơn thuần lànhững
kẻ phản bội đã quay lưng với Đấng Christ, với lẽ thật, vàvới sự sống.
Điều mà ngươi ngưỡng mộ không phải làsự khiêm nhường của Đấng Christ, màlànhững kẻ
chăn dắt giả mạo có địa vị nổi trội. Ngươi không quý mến vẻ đáng yêu vàsự khôn ngoan của Đấng
Christ, màquýmến những kẻ phóng đãng chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian. Ngươi cười
vào nỗi đau của Đấng Christ, Đấng không có nơi để gối đầu, nhưng ngươi lại ngưỡng mộ những
cái xác săn lùng của lễ vàsống trong sự trụy lạc. Ngươi không sẵn lòng chịu khổ bên cạnh Đấng
Christ, nhưng ngươi vui vẻ lao vào vòng tay của những kẻ khinh suất địch lại Đấng Christ, mặc
dùhọ chỉ cung cấp cho ngươi xác thịt, lời nói, vàsự kiểm soát. Ngay cả lúc này, lòng ngươi vẫn
hướng về họ, hướng đến thanh danh của họ, hướng đến địa vị của họ, hướng đến sự ảnh hưởng
của họ. Ấy thế mà ngươi tiếp tục giữ thái độ mà qua đó ngươi cảm thấy công tác của Đấng Christ
làkhóchấp nhận được và ngươi không sẵn lòng chấp nhận nó. Đây là lý do vì sao Ta phán rằng
ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ. Lý do ngươi theo Ngài đến ngày nay chỉ là vì ngươi
không có sự chọn lựa nào khác. Một loạt những hình ảnh cao trọng mãi chồng chất trong lòng
ngươi; ngươi không thể quên mỗi lời nói vàviệc làm của họ, cũng như những lời nói vàbàn tay
thế lực của họ. Trong lòng các ngươi, họ mãi lànhững người hùng tối cao và vĩnh viễn. Thế nhưng
đối với Đấng Christ của hôm nay thì không như vậy. Ngài mãi mãi không đáng kể trong lòng
ngươi, và mãi mãi không đáng tôn kính. Bởi vìNgài quátầm thường, cóquáíttầm ảnh hưởng, và
quálàkhông cao quý.
Trích từ “Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những trích dẫn từ bài giảng vàbuổi thông công để tham khảo:
Theo Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Và anh chị em đưa điều này vào thực hành như thế nào?
Theo Đức Chúa Trời không chỉ liên quan đến việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời vàca ngợi Đức
Chúa Trời; điều quan trọng nhất là ăn uống lời Đức Chúa Trời vàsống theo những lời của Đức

Chúa Trời, hành động theo lẽ thật, tìm một con đường trải nghiệm cuộc sống trong những lời của
Đức Chúa Trời, chấp nhận sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, thực hiện mọi bổn phận của mình một
cách đúng đắn, và đi con đường phía trước như được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Đặc biệt, ở
những cột mốc quan trọng, khi những vấn đề trọng yếu xảy đến với anh chị em thìcàng cần tìm
kiếm những ý định của Đức Chúa Trời, cảnh giác với việc bị lừa gạt bởi những học thuyết của con
người, và không rơi vào sự kiểm soát của bất kỳ ai. “Điều đến từ Đức Chúa Trời thìtôi vâng phục
và làm theo, nhưng nếu đến từ ýmuốn của con người thìtôi mạnh mẽ bác bỏ; khi những điều được
thuyết giảng bởi những người lãnh đạo hay người làm công mâu thuẫn với những sự sắp đặt của
Đức Chúa Trời thìtôi tuyệt đối theo Đức Chúa Trời vàbác bỏ con người. Nếu sự việc hoàn toàn
phùhợp với những sự sắp đặt vàýmuốn của Đức Chúa Trời thìtôi cóthể lắng nghe theo.” Những
người thực hành theo cách này lànhững người theo Đức Chúa Trời.
Và theo con người cónghĩa là gì? Nó có nghĩa là một người đi theo người màhọ thờ phượng.
Trong lòng người ấy, Đức Chúa Trời không cónhiều vị trí; người ấy chỉ đơn thuần mang danh là
tín đồ của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì người ấy làm làbắt chước con người và theo gương
của họ. Đặc biệt làở những vụ việc trọng yếu, người ấy để con người quyết định, và để con người
bức chế số phận của mình. Bản thân người ấy không tìm kiếm những mong muốn của Đức Chúa
Trời, vàkhông áp dụng sự sáng suốt đối với những điều mọi người nói. Miễn sao điều họ nói có
vẻ hợp lýthìbất kể điều họ nói cóphùhợp với lẽ thật hay không, người ấy đều chấp nhận tất cả
vàvâng phục. Đây là hành vi của một kẻ theo gót con người. Đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời
làbất nguyên tắc, vàkhông cólẽ thật trong cách họ xử lýcác vụ việc. Họ tuân theo bất kỳ ai nói
một cách hợp lý. Nếu thần tượng của họ đi con đường sai, họ sẽ theo cho đến cùng. Nếu Đức Chúa
Trời kết án thần tượng của họ, họ sẽ cóýniệm về Đức Chúa Trời, bám chặt lấy thần tượng của
mình. Lýluận của họ làhọ nên vâng phục bất kỳ ai chịu trách nhiệm về họ. Một quan chức cấp
cao không xứng với một người quản lýthực địa. Điều này đơn thuần làlýluận của kẻ ngu. Những
ai theo con người thìthật sự lúng túng như thế này. Những ai theo con người không cóchỗ cho
Đức Chúa Trời trong lòng họ vàkhông cólẽ thật, vàhọ sùng bái thần tượng, đã bị làm lạc lối bởi
những người khác vàkhông phải là tín đồ thực sự của Đức Chúa Trời. Chỉ những người theo Đức
Chúa Trời mới thật sự tin vào Đức Chúa Trời.
Trích từ bài thông công bên trên

6. Phân biệt giữa những nhà lãnh đạo thật vàgiả, vàgiữa
những người chăn chiên thật vàgiả
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Công việc của một cộng sự đủ tư cách có thể dẫn mọi người đến con đường đúng đắn vàgiúp
họ bước sâu hơn vào lẽ thật. Công việc của người đó có thể đưa mọi người đến trước Đức Chúa
Trời. Thêm vào đó, công việc người đó làm có thể biến đổi theo từng cánhân vàkhông bị trói
buộc bởi các phép tắc, cho mọi người sự giải phóng vàtự do, cũng như khả năng dần trưởng thành
trong đời sống và bước sâu hơn vào lẽ thật. Công việc của một cộng sự không đủ tư cách thì thiếu
sót rất nhiều. Công việc của người đó thật xuẩn ngốc. Người đó chỉ cóthể đưa mọi người vào quy
củ, vànhững gì người đó đòi hỏi ở con người không biến đổi theo từng cá nhân; người đó không
làm việc theo các nhu cầu thực tế của mọi người. Trong kiểu công việc này, cóquánhiều phép tắc
vàquánhiều giáo lý, vànó không thể đưa con người vào hiện thực hay vào sự thực hành bình
thường để trưởng thành trong đời sống. Nóchỉ cóthể khiến con người bám lấy một vài phép tắc
vôgiátrị. Loại hướng dẫn như thế này chỉ cóthể khiến mọi người lạc lối. Người đó dẫn dắt ngươi
trở nên giống như người đó; người đó có thể khiến ngươi trở thành những gì người đó có và là. Để
các môn đệ phân biệt liệu những người dẫn dắt có đủ tư cách hay không, bí quyết lànhìn vào
đường lối họ dẫn dắt vàkết quả công việc của họ, cũng như nhìn xem liệu các môn đệ có nhận
lãnh được các nguyên tắc hợp với lẽ thật hay không vàliệu họ cónhận lãnh được các đường lối
thực hành phùhợp cho sự chuyển hóa của họ hay không. Ngươi nên phân biệt giữa các công việc
khác nhau của những kiểu người khác nhau; ngươi không nên là một môn đệ ngốc nghếch. Điều
này liên quan đến vấn đề bước vào của mọi người. Nếu ngươi không có khả năng phân biệt được
sự dẫn dắt của người nào là có đường lối vàcủa người nào thì không, ngươi sẽ dễ bị lừa gạt. Toàn
bộ điều này đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chính ngươi.
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời vàcông việc của Con Người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngươi cần phải hiểu về nhiều trạng thái mà con người sẽ có khi Đức Thánh Linh thực hiện
công tác trên họ. Cụ thể là, những ai phối hợp trong việc phục vụ Chúa thậm chícòn phải nắm
chắc hơn nữa về nhiều trạng thái do công tác mà Đức Thánh Linh thực hiện trên con người mang
lại. Nếu ngươi chỉ nói về rất nhiều trải nghiệm hoặc các cách để đạt được lối vào, thì điều đó cho
thấy trải nghiệm của ngươi còn quá phiến diện. Không biết trạng thái thực sự của ngươi và nắm
bắt các nguyên tắc lẽ thật, thìkhông thể đạt được một sự thay đổi trong tâm tính. Không biết các

nguyên tắc công tác của Đức Thánh Linh hay hiểu được hoa trái mà nó sinh ra, thì ngươi sẽ khó
phân biệt được công việc của các tà linh. Ngươi phải vạch trần công việc của các tà linh, cũng như
các quan niệm của con người, vàthâm nhập thẳng vào trọng tâm của vấn đề; ngươi cũng phải chỉ
ra nhiều sai lệch trong sự thực hành của mọi người vànhững vấn đề màhọ cóthể có trong đức tin
của mình vào Đức Chúa Trời, hầu cho họ cóthể nhận ra chúng. Ít nhất, ngươi không được khiến
họ cảm thấy tiêu cực hoặc thụ động. Tuy nhiên, ngươi phải hiểu những khó khăn tồn tại một cách
khách quan đối với hầu hết mọi người, ngươi không được vôlýhoặc “cố gắng dạy lợn biết hát”;
đó là một hành vi ngu ngốc. Để giải quyết nhiều khó khăn mà mọi người trải qua, trước tiên, ngươi
phải thông tỏ động lực trong công tác của Đức Thánh Linh; ngươi phải hiểu Đức Thánh Linh thực
hiện công tác trên những người khác nhau như thế nào, ngươi phải hiểu được những khó khăn mà
mọi người gặp phải vànhững thiếu sót của họ, và ngươi phải nhìn thấu những điều then chốt của
vấn đề vàxử lýngọn ngành của nó, mà không đi trệch hướng hay phạm phải bất kỳ sai sót nào.
Chỉ cóloại người này mới đủ tư cách để phối hợp phục vụ Đức Chúa Trời.
Trích từ “Một người chăn chiên phù hợp nên được trang bị những gì” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những người hầu việc Đức Chúa Trời nên lànhững người thân cận với Đức Chúa Trời, họ
nên đẹp lòng Đức Chúa Trời vàcókhả năng trung thành tuyệt đối với Đức Chúa Trời. Dù ngươi
hành động công khai hay riêng tư, ngươi có thể đạt được niềm vui của Đức Chúa Trời trước Đức
Chúa Trời, ngươi có thể đứng vững trước Đức Chúa Trời vàdùkẻ khác đối xử với ngươi thế nào,
ngươi luôn đi con đường mà ngươi nên đi, cũng như quan tâm từng chút đến trọng trách của Đức
Chúa Trời. Chỉ những người thế này mới làthân cận của Đức Chúa Trời. Người thân cận của Đức
Chúa Trời cóthể trực tiếp hầu việc Đức Chúa Trời làvìhọ được trao sự ủy thác vĩ đại vàtrọng
trách của Đức Chúa Trời, họ cóthể biến lòng của Đức Chúa Trời thành của mình, nhận lấy trọng
trách của Đức Chúa Trời thành của mình vàhọ không bận tâm đến tiền đồ trong tương lai: Thậm
chíkhi không cótiền đồ gìvàhọ không được lợi lộc chi, họ sẽ luôn tin vào Đức Chúa Trời với
tấm lòng yêu mến. Và như thế, kiểu người này là người thân cận của Đức Chúa Trời. Người thân
cận của Đức Chúa Trời cũng là bạn tâm tình của Ngài; chỉ cóbạn tâm tình của Đức Chúa Trời mới
cóthể sẻ chia sự thao thức cũng như những suy tư của Đức Chúa Trời, vàdùxác thịt của họ đau
đớn vàyếu đuối, họ cóthể chịu đựng nỗi đau và từ bỏ cái màhọ yêu thương để Đức Chúa Trời
hài lòng. Đức Chúa Trời trao thêm trọng trách cho những người này và điều Đức Chúa Trời khao
khát thực hiện được làm chứng trong chứng ngôn của những người như thế. Vìthế, những người

này đẹp lòng Đức Chúa Trời, họ làtôi tớ của Đức Chúa Trời, những người hợp lòng Ngài, vàchỉ
những người như vậy mới cóthể trị vìcùng với Đức Chúa Trời.
Trích từ “Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Thái độ của họ luôn thù địch với công tác mới của Đức Chúa Trời; họ chưa bao giờ cómột
chút khuynh hướng đầu phục nào, cũng chưa bao giờ vui vẻ đầu phục hay hạ mình. Họ tự đề cao
bản thân trước người khác vàkhông bao giờ đầu phục bất kỳ ai. Trước Đức Chúa Trời, họ tự cho
mình là người giỏi nhất trong việc giảng đạo, và là người khéo nhất trong việc tác động đến người
khác. Họ không bao giờ vứt bỏ “những báu vật” mình đang sở hữu, mà xem chúng như những vật
gia truyền để thờ lạy, để giảng cho người khác nghe, vàhọ dùng chúng để lên lớp cho những kẻ
ngu thần tượng họ. Thật sự cómột số người như thế trong hội thánh. Cóthể nói họ là “những anh
hùng bất khuất”, tạm trú trong nhà Đức Chúa Trời từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ xem việc
giảng đạo (giáo lý) làbổn phận cao cả nhất của họ. Năm này qua năm khác, thế hệ này đến thế hệ
khác, họ lo thi hành mạnh mẽ bổn phận “thiêng liêng và bất khả xâm phạm” của mình. Không ai
dám đụng đến họ; không một ai dám công khai trách cứ họ. Họ trở thành “những ông vua” trong
nhà Đức Chúa Trời, họ lộng hành khi áp chế những người khác từ thời này đến thời khác.
Trích từ “Những ai vâng phục Đức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận” trong
Lời xuất hiện trong xác thịt

Công việc trong tâm trí con người quádễ để con người đạt được. Các mục sư và lãnh đạo
trong giới tôn giáo chẳng hạn, họ dựa vào những ân tứ vàchức vụ để làm công việc của họ. Những
người theo họ trong thời gian dài sẽ lây những ân tứ của họ vàchịu ảnh hưởng bởi một phần hữu
thể của họ. Họ tập trung vào những ân tứ, khả năng và kiến thức của mọi người, vàhọ chú ý đến
những thứ siêu nhiên vànhiều giáo lýthâm sâu phi thực tế (dĩ nhiên, những giáo lýthâm sâu này
không thể đạt được). Họ không tập trung vào việc thay đổi tâm tính mọi người, mà thay vào đó,
tập trung vào huấn luyện mọi người giảng đạo vàlàm việc, nâng cao kiến thức của mọi người và
các giáo lýtôn giáo phong phúcủa họ. Họ không tập trung vào việc tâm tính của mọi người đã
được thay đổi bao nhiêu, hay mọi người hiểu được bao nhiêu về lẽ thật. Họ không quan tâm đến
thực chất của mọi người, càng không cố gắng để biết được các trạng thái bình thường vàbất thường
của mọi người. Họ không phản đối các quan niệm của mọi người, hay tỏ lộ các quan niệm của họ,
càng không tỉa sửa mọi người vìnhững khiếm khuyết hay sự bại hoại của họ. Hầu hết những người
theo họ phục vụ vìân tứ của họ, vàtất cả những gìhọ đưa ra là những quan niệm tôn giáo vàlí

thuyết thần học, những điều xa rời thực tế vàhoàn toàn không thể trao sự sống cho mọi người.
Thực ra, thực chất công việc của họ là ươm mầm tài năng, ươm mầm một người từ không cógì
trở thành một cử nhân trường dòng tài năng, để sau này tiếp tục làm việc và lãnh đạo.
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời vàcông việc của Con Người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Phụng sự Đức Chúa Trời không phải lànhiệm vụ đơn giản. Những người cótâm tính bại hoại
vẫn không thay đổi không bao giờ cóthể phụng sự Đức Chúa Trời. Nếu tâm tính của ngươi chưa
bị phán xét vàhành phạt bởi lời Đức Chúa Trời, thìtâm tính của ngươi vẫn còn đại diện cho Satan, điều chứng tỏ rằng ngươi phụng sự cho Đức Chúa Trời bởi những ý định tốt của riêng mình,
rằng việc phụng sự của ngươi dựa trên bản tính Sa-tan của ngươi. Ngươi phụng sự Đức Chúa Trời
với tính cách tự nhiên của ngươi, và theo những sở thích cánhân của ngươi. Hơn nữa, ngươi luôn
nghĩ rằng những điều ngươi sẵn lòng làm lànhững điều làm vui lòng Đức Chúa Trời, vànhững
điều ngươi không muốn làm lànhững điều Đức Chúa Trời ghét; ngươi làm việc hoàn toàn theo
những sở thích của riêng mình. Đây có thể được gọi làphụng sự Đức Chúa Trời không? Cuối cùng,
sẽ không có chút thay đổi nào trong tâm tính sống của ngươi; thay vào đó, việc phụng sự của ngươi
sẽ khiến ngươi càng ngang bướng hơn, từ đó làm ăn sâu tâm tính bại hoại của ngươi, và như vậy,
trong ngươi sẽ hình thành những quy tắc về việc phụng sự Đức Chúa Trời màchủ yếu dựa trên
tính cách của bản thân ngươi, và những kinh nghiệm phát xuất từ việc phụng sự của ngươi theo
tâm tính của bản thân ngươi. Đây là những kinh nghiệm vàbài học của con người. Nólàtriết lý
sống trên thế gian của con người. Những người như thế này cóthể được xếp vào loại những người
Pha-ri-si vàcác chức sắc tôn giáo. Nếu họ không bao giờ thức tỉnh và ăn năn, thì cuối cùng họ
chắc chắn sẽ trở thành các christ giả vànhững kẻ địch lại Đấng Christ lừa gạt mọi người trong thời
kỳ sau rốt. Các christ giả vànhững kẻ địch lại Đấng Christ được nói đến sẽ dấy lên từ những kẻ
như vậy. Nếu những người phụng sự Đức Chúa Trời làm theo tính cách của riêng mình vàhành
động theo ý muốn của riêng mình, thìhọ có nguy cơ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Những người áp
dụng nhiều năm kinh nghiệm có được của mình để phụng sự Đức Chúa Trời nhằm chiếm được
cảm tình của những người khác, để lên lớp họ vàkiểm soát họ, và để đứng ở địa vị cao – vànhững
người không bao giờ ăn năn, không bao giờ xưng tội, không bao giờ từ bỏ những lợi ích của địa
vị – những người này sẽ gục ngã trước Đức Chúa Trời. Họ cùng một giuộc với Phao-lô, dựa vào
thâm niên của mình và khoe khoang trình độ của mình. Đức Chúa Trời sẽ không hoàn thiện những
người như thế này. Phụng sự như thế cản trở công tác của Đức Chúa Trời. Mọi người luôn bám
vào những điều xưa cũ. Họ bám vào những quan niệm của quákhứ, vào mọi thứ từ những thời đại

đã qua. Đây là một chướng ngại rất lớn cho việc phụng sự của họ. Nếu ngươi không thể vứt bỏ
chúng, thìnhững thứ này sẽ bóp nghẹt cả cuộc đời ngươi. Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi
ngươi, không một chút nào, kể cả khi ngươi gãy chân vì chạy hay gãy lưng vì lao động, kể cả khi
ngươi tử đạo vìphụng sự Đức Chúa Trời. Hoàn toàn ngược lại: Ngài sẽ phán rằng ngươi là một kẻ
hành ác.
Trích từ “Việc phụng sự tôn giáo phải bị thanh trừng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngươi nghĩ rằng sở hữu kiến thức có nghĩa là sở hữu lẽ thật sao? Chẳng phải đó là một quan
điểm nhầm lẫn sao? Ngươi có thể nói về kiến thức nhiều như cát trên bãi biển, nhưng không kiến
thức nào trong số đó có bất kỳ con đường thực sự nào. Chẳng phải ngươi đang tìm cách đánh lừa
mọi người bằng cách này sao? Chẳng phải ngươi đang dựng nên một vẻ bề ngoài rỗng tuếch, không
cóthực chất nào hỗ trợ cho nósao? Tất cả những hành vi như vậy đều cóhại cho mọi người! Lý
thuyết càng cao vàcàng không cóhiện thực, thìcàng không cókhả năng đưa con người vào hiện
thực; lýthuyết càng cao, thìcàng khiến cho ngươi bất chấp vàchống đối Đức Chúa Trời. Đừng
coi những lý thuyết cao nhất như là kho báu quý giá; chúng độc hại vàvô dụng! Có lẽ một số
người cóthể nói về những lýthuyết cao nhất – nhưng những lýthuyết này không chứa đựng hiện
thực, vìnhững người này chưa từng tự mình trải nghiệm chúng, và do đó không có con đường để
thực hành. Những người như vậy không cókhả năng đưa người khác đi đúng hướng vàsẽ chỉ đưa
họ đi lạc đường. Điều này chẳng phải làcóhại cho mọi người sao? Ít nhất, ngươi phải cókhả năng
giải quyết những rắc rối hiện tại của mọi người vàcho phép họ đạt được sự bước vào; chỉ điều này
mới được coi làsự dâng hiến, vàchỉ sau đó ngươi mới có đủ tư cách để làm việc cho Đức Chúa
Trời. Đừng lúc nào cũng nói những từ phô trương, màu mè và đừng sử dụng một loạt các thực
hành không phù hợp để buộc người khác phải vâng phục ngươi. Làm như vậy sẽ không có tác
dụng vàchỉ cóthể khiến họ thêm hoang mang. Tiếp tục như thế này sẽ tạo ra nhiều giáo điều, điều
này sẽ khiến mọi người ghêtởm ngươi. Đó là sự thiếu sót của con người, và điều này thực sự là
nhục nhã.
Trích từ “Tập trung hơn vào hiện thực” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Bất kỳ ai không hiểu mục đích công tác của Đức Chúa Trời đều làkẻ chống đối Ngài, và
người nào đã hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời nhưng vẫn không tìm cách để làm
thỏa lòng Đức Chúa Trời thìthậm chícàng bị xem là người chống đối của Đức Chúa Trời nhiều
hơn. Có những người đọc Kinh Thánh trong những hội thánh lớn vànghêu ngao nósuốt cả ngày,

nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số
họ cóthể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ cóthể phùhợp với ýmuốn của Đức Chúa
Trời. Tất cả họ đều là người vôgiátrị, hèn hạ, từng người một đứng trên cao để thuyết giảng Đức
Chúa Trời. Họ cố ýchống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xícủa Ngài. Sau khi tuyên
xưng đức tin nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt vàuống huyết của con người. Tất cả những kẻ như
thế lànhững con quỷ nuốt linh hồn của con người, những con quỷ vương cố tình cản đường những
ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm
Đức Chúa Trời. Họ cóthể ra vẻ có “thể chất tốt”, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng
họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, lànhững người dẫn dắt con người chống
lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ lànhững con quỷ sống hết mình
trong việc nuốt những linh hồn của con người?
Trích từ “Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều lànhững người chống đối Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện
trong xác thịt

7. Phân biệt giữa những việc lành bên ngoài vànhững sự
thay đổi trong tâm tí
nh
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Sự chuyển hóa trong tâm tính chủ yếu nói đến sự chuyển hóa bản tính của một người. Những
điều thuộc về bản tính của một người không thể được nhìn từ những hành vi bên ngoài; chúng liên
hệ trực tiếp với giátrị vàtầm quan trọng của sự hiện hữu của họ. Nghĩa là, chúng trực tiếp liên
quan đến cách nhìn của một người về sự sống vànhững giátrị của họ, những thứ trong sâu thẳm
tâm hồn họ vàthực chất của họ. Nếu một người không thể chấp nhận lẽ thật, họ sẽ không trải qua
sự chuyển hóa ở những phương diện này. Chỉ bằng cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời,
hoàn toàn bước vào lẽ thật, thay đổi những giátrị vàcách nhìn của mình về sự tồn tại vàsự sống,
làm cho những quan điểm của mình phùhợp với quan điểm của Đức Chúa Trời, vàtrở nên cókhả
năng hoàn toàn quy phục vàhiến dâng cho Đức Chúa Trời, thìtâm tính của họ mới cóthể nói là
đã chuyển hóa. Ngươi có thể trông như bỏ ra đôi chút nỗ lực, ngươi có thể kiên cường khi đối mặt
với gian khổ, ngươi có thể thực hiện những sự sắp xếp công việc từ Bên trên, hoặc ngươi có thể đi
bất cứ nơi nào mình được sai bảo, nhưng đây chỉ lànhững thay đổi nhỏ trong hành vi của ngươi
và không đủ để được xem làsự chuyển hóa tâm tính ngươi. Ngươi có thể theo đuổi nhiều con
đường, chịu nhiều gian khổ, vàchịu đựng sự sỉ nhục vô cùng; ngươi có thể cảm thấy rất gần Đức
Chúa Trời, và Đức Thánh Linh cóthể làm một số công tác đối với ngươi. Tuy nhiên, khi Đức Chúa
Trời bảo ngươi làm điều gì đó không phù hợp với những ýniệm của ngươi, ngươi vẫn cóthể không
quy phục; thay vào đó, ngươi có thể kiếm cớ, phản nghịch vàchống đối Đức Chúa Trời, thậm chí
tới mức ngươi chỉ trích vàphản kháng Ngài. Đây sẽ làmột vấn đề nghiêm trọng! Điều này sẽ cho
thấy rằng ngươi vẫn còn bản tính chống lại Đức Chúa Trời, vàrằng ngươi chưa trải qua bất kỳ sự
chuyển hóa nào cả.
Trích từ “Những điều cần biết về việc chuyển hóa tâm tính” trong Những ghi chép về những cuộc tròchuyện của Đấng
Christ

Con người cóthể xử sự tốt, nhưng điều đó không hẳn có nghĩa là họ sở hữu lẽ thật. Cósự
hăng hái chỉ cóthể khiến họ tuân theo học thuyết vàlàm theo quy tắc; những người không cólẽ
thật thìkhông cách nào giải quyết được những vấn đề cốt yếu vàhọc thuyết thìkhông thể thay thế
lẽ thật. Những người đã trải nghiệm một sự thay đổi trong tâm tính họ thìkhác; họ đã hiểu được
lẽ thật, họ sáng suốt trong mọi vấn đề, họ biết cách hành động theo ýmuốn của Đức Chúa Trời,

cách hành động theo nguyên tắc lẽ thật, vàcách hành động để thỏa lòng Đức Chúa Trời, vàhọ
hiểu bản chất của sự bại hoại màhọ bộc lộ. Khi những ýkiến vàquan niệm của họ được tỏ lộ, họ
cóthể sáng suốt vàtừ bỏ xác thịt. Đây là cách một sự thay đổi trong tâm tính được thể hiện. Điểm
chính ở những người đãtrải qua một sự thay đổi trong tâm tính làhọ đã đi đến hiểu biết rõvề lẽ
thật, vàkhi thực hiện công việc, họ đưa lẽ thật vào thực hành với độ chính xác tương đối vàhọ
không bộc lộ sự bại hoại như thường lệ. Thông thường, những người có tâm tính đã chuyển hóa
cóvẻ đặc biệt lýtrívàsáng suốt, vàbởi sự hiểu biết của họ về lẽ thật, họ không bộc lộ nhiều sự tự
nên công chính hay kiêu ngạo. Họ cóthể nhìn thấu vàphân biệt phần lớn sự bại hoại đã bộc lộ nơi
họ, nên họ không sinh ra kiêu ngạo. Họ cóthể cósự nắm bắt thận trọng về việc vị trícủa con người
làgì,về cách hành xử hợp lý, về cách thực hiện bổn phận, về những gìnên nói vàkhông nên nói,
vàvề những gìnên nói vànhững gìnên làm với những người nào. Đây là lý do tại sao nói rằng
những người như thế này tương đối cólýtrí. Những người đã trải qua sự thay đổi trong tâm tính
của mình thật sự sống trọn hình tượng giống con người, vàhọ sở hữu lẽ thật. Họ luôn cóthể nói
vànhìn sự việc theo lẽ thật, vàhọ có nguyên tắc trong mọi việc mình làm; họ không chịu ảnh
hưởng của bất kỳ ai, sự vật hay sự việc nào, vàhết thảy họ đều cónhững quan điểm riêng vàcó
thể giữ vững nguyên tắc lẽ thật. Tâm tính của họ tương đối ổn định, họ không nắng mưa thất
thường, vàdù trong hoàn cảnh nào, họ cũng hiểu cách thực hiện tốt bổn phận và cách cư xử để
thỏa lòng Đức Chúa Trời. Những người có tâm tính đã thực sự thay đổi không tập trung vào những
gìcần làm để khiến bản thân trông hay ho bên ngoài; họ đã có được sự rõràng bên trong về những
gìcần làm để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Vìlẽ ấy, từ bên ngoài, họ cóthể không cóvẻ nhiệt tình
lắm hay không cóvẻ đã làm điều gì đó rất tuyệt vời, nhưng mọi việc họ làm đều đầy ý nghĩa, có
giátrị, vàmang lại những kết quả thiết thực. Những ai có tâm tính đã thay đổi chắc chắn sở hữu
rất nhiều lẽ thật, và điều này cóthể được xác nhận bởi quan điểm của họ về mọi việc vànhững
hành động cónguyên tắc của họ. Những ai không sở hữu lẽ thật thìtuyệt đối không đạt được bất
kỳ sự thay đổi nào trong tâm tính. Một sự thay đổi trong tâm tính không có nghĩa là có một nhân
tính chín chắn vàdày dạn; nóchủ yếu nói đến những trường hợp màmột số độc tố sa-tan trong
bản tính của một người thay đổi như là kết quả của việc đạt được kiến thức về Đức Chúa Trời và
hiểu biết về lẽ thật. Nghĩa là, những độc tố sa-tan đó được làm tinh sạch, vàlẽ thật được bày tỏ bởi
Đức Chúa Trời bén rễ trong những người như thế, trở thành sự sống của họ, vàtrở thành chính
nền tảng cho sự tồn tại của họ. Chỉ khi đó họ mới trở thành những người mới, và như thế, họ mới
trải qua một sự chuyển hóa tâm tính. Một sự chuyển hóa trong tâm tính không có nghĩa là tâm tính
bên ngoài của con người hiền lành hơn trước đó, rằng họ từng kiêu ngạo nhưng giờ lại cóthể trao

đổi hợp lý, hoặc rằng họ từng không nghe ai cả nhưng giờ lại cóthể lắng nghe người khác; những
sự thay đổi bên ngoài như thế không thể nói lànhững sự chuyển hóa trong tâm tính. Dĩ nhiên,
những sự chuyển hóa trong tâm tính có bao gồm những trạng thái vàbiểu hiện như vậy, nhưng
thành tố quan trọng nhất làbên trong, sự sống của họ đã thay đổi. Lẽ thật được bày tỏ bởi Đức
Chúa Trời trở thành chính sự sống của họ, những độc tố sa-tan bên trong đã bị loại bỏ, vàcác quan
điểm của họ đã hoàn toàn thay đổi – và không có quan điểm nào phùhợp với những quan điểm
của thế gian. Những người này cóthể thấy rõnhững mưu đồ vànọc độc của con rồng lớn sắc đỏ
như hiện có; họ đã nắm bắt thực chất thật của sự sống. Do vậy, những giátrị sống của họ đã thay
đổi, và đây là sự chuyển hóa cơ bản nhất, cũng như là thực chất của một sự thay đổi trong tâm tính.
Trích từ “Sự khác biệt giữa những thay đổi bên ngoài vànhững thay đổi trong tâm tính” trong Những ghi chép về những
cuộc tròchuyện của Đấng Christ

Trong tôn giáo, nhiều người đã chịu rất nhiều đau khổ suốt cuộc đời họ: Họ bắt thân thể phải
quy phục vàvác thập giá, thậm chícòn tiếp tục chịu đựng vànhẫn nhục ngay trên bờ vực của cái
chết! Một số người vẫn kiêng ăn vào buổi sáng ngày họ chết. Cả đời họ từ chối ăn ngon mặc đẹp,
chỉ tập trung chịu khổ. Họ cóthể bắt thân thể quy phục vàphản bội xác thịt họ. Tinh thần chịu khổ
của họ thật đáng khen ngợi. Nhưng suy nghĩ của họ, các quan niệm của họ, tâm thái của họ, và
thật sự làbản tính cũ của họ, lại chẳng hề được xử lýchút nào. Họ không cómột chút hiểu biết
thật sự nào về bản thân mình. Hình tượng của Đức Chúa Trời trong họ là hình tượng truyền thống
về một Đức Chúa Trời mơ hồ, trừu tượng. Quyết tâm chịu khổ vì Đức Chúa Trời của họ đến từ
lòng sốt sắng vàbản tính tích cực của họ. Mặc dùhọ tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ chẳng hiểu
Ngài cũng như không biết ýmuốn của Ngài. Họ chỉ làm việc vàchịu đựng một cách mùquáng vì
Đức Chúa Trời. Họ không đặt nặng chút nào việc phải hành động sáng suốt, vàhầu như chẳng
quan tâm đến việc làm sao để đảm bảo sự phục vụ của họ thực sự thỏa mãn ýmuốn của Đức Chúa
Trời, họ càng không biết làm thế nào để đạt được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời
màhọ phục vụ không phải là Đức Chúa Trời trong hình tượng ban đầu của Ngài, màlàmột Đức
Chúa Trời được bao quanh bởi huyền thoại, một sản phẩm của trí tưởng tượng của riêng họ, một
Đức Chúa Trời màhọ chỉ nghe nói, hoặc tìm thấy trong các tác phẩm. Sau đó, họ sử dụng trí tưởng
tượng phong phú và lòng sùng đạo của mình để chịu khổ vì Đức Chúa Trời và đảm nhận công tác
của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời muốn làm. Sự phục vụ của họ quáthiếu chính xác, đến
mức hầu như chẳng ai trong số họ cóthể thực sự phục vụ theo ýmuốn của Đức Chúa Trời. Bất kể
họ cóvui vẻ chịu đựng như thế nào, quan điểm ban đầu của họ về việc phục vụ vàhình tượng Đức

Chúa Trời trong tâm tríhọ vẫn không thay đổi, bởi họ chưa trải qua sự phán xét, hình phạt, sự tinh
luyện vàhoàn thiện của Đức Chúa Trời, cũng chưa ai hướng dẫn họ sử dụng lẽ thật. Cho dùhọ tin
vào Jêsus Đấng Cứu Thế, chẳng ai trong họ từng nhìn thấy Đấng Cứu Thế. Họ chỉ biết đến Ngài
qua truyền thuyết vàlời đồn. Kết quả là, sự phục vụ của họ chẳng hơn gì nhắm mắt phục vụ bừa,
như một người mùphục vụ chính cha mình. Cuối cùng, sự phục vụ như thế cóthể đạt được gì? Và
ai sẽ ưng thuận nó? Từ đầu tới cuối, sự phục vụ của họ vẫn y như vậy; họ chỉ nhận được những
bài học từ con người vàchỉ phục vụ dựa trên tính cách tự nhiên vàýthích riêng của họ. Làm thế
thìmang lại được phần thưởng gì? Ngay cả Phi-e-rơ, người đã nhìn thấy Jêsus, còn không biết
cách phục vụ theo ý muốn của Đức Chúa Trời; ông chỉ biết điều này vào sau cuối, lúc tuổi già.
Vậy thì nói gì đến những người đui mù chưa trải qua một chút kinh nghiệm được xử lýhay tỉa sửa
nào, vànhững người chẳng có ai hướng dẫn? Chẳng phải sự phục vụ của nhiều người trong số các
ngươi hôm nay cũng giống như những người đui mù này sao? Hết thảy những ai chưa nhận lãnh
sự phán xét, chưa nhận lãnh sự tỉa sửa vàxử lý, cũng như những ai chưa thay đổi – chẳng phải hết
thảy họ đều chưa được chinh phục hoàn toàn sao? Những kẻ như vậy thì giúp được gì? Nếu suy
nghĩ của ngươi, hiểu biết của ngươi về cuộc đời, vàhiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời chẳng
thấy cósự thay đổi mới mẻ nào và ngươi thực sự chẳng đạt được điều gì, thì ngươi sẽ không bao
giờ đạt được bất cứ điều gì đáng kể trong sự phục vụ của mình! Không cómột khải tượng vàmột
sự hiểu biết mới mẻ về công tác của Đức Chúa Trời, ngươi không thể được chinh phục. Đường lối
theo Đức Chúa Trời của ngươi như vậy sẽ giống như của những người chịu khổ vàkiêng ăn: chẳng
cómấy giátrị! Chính vìcórất ít lời chứng trong những gìhọ làm màTa nói rằng sự phục vụ của
họ làvôích! Họ dành cả đời để chịu khổ vàngồi tù; họ luôn nhẫn nhịn, yêu thương, và họ luôn
vác thập giá, họ bị thế giới cười nhạo vàchối bỏ, họ trải qua mọi gian khổ, vàmặc dù họ vâng
phục đến tận cùng, họ vẫn chưa được chinh phục, và không đưa ra được chứng ngôn nào về việc
được chinh phục. Họ đã chịu khổ rất nhiều, nhưng bên trong họ không hề biết Đức Chúa Trời.
Chẳng có điều gìtrong những suy nghĩ cũ kỹ, quan niệm cũ kỹ, các thực hành tôn giáo, kiến thức
từ con người, vànhững ý tưởng con người của họ từng được xử lý. Không hề cómột dấu vết của
hiểu biết mới mẻ nào trong họ. Không một chút kiến thức nào của họ về Đức Chúa Trời là đúng
đắn hay chính xác. Họ đã hiểu sai ýmuốn của Đức Chúa Trời. Điều này cóphục vụ cho Đức Chúa
Trời không? Bất kể hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời như thế nào trong quákhứ, nếu hôm
nay nóvẫn cứ y như vậy và ngươi tiếp tục hiểu biết về Đức Chúa Trời dựa trên những quan niệm
và tư tưởng của riêng mì
nh bất kể Đức Chúa Trời làm gì, nghĩa là nếu ngươi không có hiểu biết
mới mẻ, đích thực nào về Đức Chúa Trời vànếu ngươi không biết được hình tượng vàtâm tính

thực sự của Đức Chúa Trời, nếu hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời vẫn còn bị dẫn dắt bởi tư
tưởng phong kiến, dị đoan, và vẫn được sinh ra từ trí tưởng tượng vànhững quan niệm của con
người, thì ngươi chưa được chinh phục. Ta phán hết thảy những lời này với ngươi ngày hôm nay
để ngươi có thể biết, để kiến thức này cóthể dẫn dắt ngươi đến một sự hiểu biết mới mẻ hơn, chính
xác hơn; Ta cũng phán những lời này để xóa bỏ những quan niệm vàlối hiểu biết cũ trong ngươi,
hầu cho ngươi có thể cósự hiểu biết mới. Nếu ngươi thật sự ăn uống lời Ta, thìhiểu biết của ngươi
sẽ thay đổi đáng kể. Miễn là ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời với tấm lòng vâng phục, thìquan
điểm của ngươi sẽ đổi lại. Miễn là ngươi có thể chấp nhận những hình phạt lặp đi lặp lại, thìtâm
thái cũ của ngươi sẽ dần thay đổi. Miễn làtâm thái cũ của ngươi được thay thế hoàn toàn bằng tâm
thái mới, thìsự thực hành của ngươi cũng sẽ thay đổi theo. Bằng cách này, sự phục vụ của ngươi
sẽ ngày càng trở nên đúng mục tiêu, ngày càng cóthể thỏa mãn ýmuốn của Đức Chúa Trời. Nếu
ngươi có thể thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi hiểu biết của mình về cuộc đời con người, và
thay đổi nhiều quan niệm của ngươi về Đức Chúa Trời, thìbản tính tự nhiên của ngươi sẽ giảm
dần. Điều này, chính điều này, làhiệu quả khi Đức Chúa Trời chinh phục con người, đó làsự thay
đổi xảy ra trong con người. Trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, nếu tất cả những gì ngươi
biết làbắt thân thể quy phục, vànhẫn nhục, chịu đựng, và ngươi không biết điều đó đúng hay sai,
càng không biết điều đó được thực hiện vìai, thìsự thực hành như thế làm sao cóthể dẫn tới sự
thay đổi được?
Trích từ “Sự thật bên trong công tác chinh phục (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Bất cứ khi nào những người sùng đạo tụ họp, họ cóthể hỏi: “Chị à, dạo này chị thế nào?” Chị
ấy cóthể trả lời: “Tôi cảm thấy tôi nợ Đức Chúa Trời, vàrằng tôi không thể thỏa mãn ýmuốn Đức
Chúa Trời”. Người khác có thể nói: “Tôi cũng cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời vàrằng mình
không thể làm Đức Chúa Trời hài lòng”. Chỉ riêng những câu từ này thôi cũng đã thể hiện những
điều hèn hạ sâu thẳm trong lòng họ; những lời như vậy là đáng ghê tởm nhất, vàcực kỳ gớm ghiếc.
Bản tính của những người như vậy là đối lập với Đức Chúa Trời. Những người tập trung vào hiện
thực thì trao đổi bất kỳ điều gìtrong tâm tríhọ, vàmở lòng trong sự thông công. Họ không làm
một việc gìgiả dối, cũng không thể hiện những phép lịch sự như vậy hay những lời khách sáo
trống rỗng. Họ luôn thẳng thắn, vàkhông tuân theo những quy tắc thế tục. Một vài người cókhuynh
hướng thể hiện ra ngoài, thậm chí đến mức hoàn toàn thiếu ýthức. Khi một ai đó ca hát, họ bắt
đầu nhảy múa, thậm chíkhông nhận ra rằng cơm trong nồi của họ đã cháy khét. Những người như
vậy không ngoan đạo hay đáng tôn kính, và họ quáphùphiếm. Toàn bộ những điều này làbiểu

hiện của việc thiếu tính hiện thực. Khi một vài người thông công về các vấn đề của đời sống tâm
linh, dùhọ không nói đến việc nợ bất cứ điều gìvới Đức Chúa Trời, họ vẫn giữ một tình yêu thực
sự dành cho Đức Chúa Trời ở sâu thẳm. Cảm giác mắc nợ Đức Chúa Trời của ngươi không liên
quan gì đến người khác; ngươi mắc nợ Đức Chúa Trời, chứ không mắc nợ nhân loại. Ngươi được
lợi ích gìkhi mãi nói về điều này với người khác? Ngươi phải coi trọng việc bước vào hiện thực,
chứ không phải sự nhiệt thành hay thể hiện bề ngoài.
Những việc làm tốt lành bề ngoài của con người đại diện cho điều gì? Chúng đại diện cho
xác thịt, vàthậm chínhững thực hành bề ngoài tốt nhất cũng không đại diện cho đời sống; chúng
chỉ thể hiện tính khícánhân của chính ngươi. Những thực hành bên ngoài của nhân loại không thể
hoàn thành những mong muốn của Đức Chúa Trời. Ngươi liên tục nói về việc ngươi mắc nợ Đức
Chúa Trời, thế nhưng ngươi không thể cung cấp cho đời sống của những người khác hay truyền
cảm hứng cho họ yêu mến Đức Chúa Trời. Ngươi có tin rằng những hành động đó của ngươi sẽ
làm Đức Chúa Trời hài lòng không? Ngươi cảm thấy rằng những hành động của mình phùhợp với
ýmuốn của Đức Chúa Trời, vàchúng thuộc về tâm linh, nhưng thật ra thìtất cả chúng đều nực
cười! Ngươi tin rằng những gìlàm mình hài lòng vànhững gì ngươi sẵn lòng làm chính xác là
những điều mà Đức Chúa Trời vui thích. Những điều ngươi thích có thể đại diện cho Đức Chúa
Trời không? Tính cách của một người cóthể đại diện cho Đức Chúa Trời không? Điều làm ngươi
vừa lòng chính xác là điều Đức Chúa Trời ghêtởm, vànhững thói quen của ngươi là thứ Đức Chúa
Trời ghêtởm vàloại bỏ. Nếu ngươi cảm thấy mắc nợ, thì hãy đi cầu nguyện trước Đức Chúa Trời;
không cần phải nói về điều đó với những người khác. Nếu ngươi không cầu nguyện trước Đức
Chúa Trời, và thay vào đó liên tục thu hút sự chúývề bản thân mình trước mắt mọi người, thì điều
này cóthể thỏa mãn ýmuốn của Đức Chúa Trời sao? Nếu các hành động của ngươi luôn chỉ tồn
tại trong vẻ bề ngoài, thì điều này nghĩa là ngươi cực kỳ vôdụng. Hạng người nào lànhững kẻ chỉ
thực hiện những việc tốt bề ngoài vàkhông cóthực tế? Những kẻ như vậy chỉ lànhững người Phari-si giả hình vànhững nhân vật tôn giáo! Nếu các ngươi không loại bỏ những thực hành bề ngoài
vàkhông thể thay đổi, thìnhững yếu tố đạo đức giả trong các ngươi sẽ còn tăng trưởng hơn nữa.
Những yếu tố đạo đức giả của ngươi càng lớn, thìcàng có nhiều sự chống đối Đức Chúa Trời.
Cuối cùng thìnhững người như vậy chắc chắn sẽ bị loại bỏ!
Trích từ “Trong đức tin phải tập trung vào tí
nh hiện thực – Tham gia nghi thức tôn giáo không phải là đức tin” trong Lời
xuất hiện trong xác thịt

Những trích dẫn từ bài giảng vàbuổi thông công để tham khảo:

Trong thế giới tôn giáo, cónhiều người sùng đạo nói, “Chúng tôi đã thay đổi nhờ đức tin vào
Đức Chúa Jêsus. Chúng tôi cóthể dâng mình cho Chúa, làm việc cho Chúa, chịu tù đày vì Chúa
vàkhông phủ nhận danh Ngài. Chúng tôi cóthể làm nhiều điều đạo đức, từ thiện, bố thívàgiúp
đỡ người nghèo. Đây là những sự thay đổi to lớn! Như vậy chúng tôi đủ tư cách để được đưa vào
vương quốc thiên đàng.” Anh chị em nghĩ gì về những lời này? Anh chị em cóbất kỳ sự nhận thức
rõ nào khi nói đến những lời này không? Được làm cho tinh sạch nghĩa là gì? Anh chị em có nghĩ
rằng nếu hành vi của mình thay đổi vàanh chị em làm những việc lành thìanh chị em đã được làm
cho tinh sạch không? Ai đó nói rằng, “Tôi đã gạt bỏ mọi thứ. Tôi đã gạt bỏ công việc, gia đình và
những ham muốn xác thịt để dâng mình cho Đức Chúa Trời. Điều này có tương đương với việc
được làm cho tinh sạch không?” Ngay cả khi anh chị em đã làm toàn bộ điều này, đây không phải
làchứng cứ vững vàng rằng anh chị em đã được làm cho tinh sạch. Như vậy, điểm chính yếu là
gì? Anh chị em cóthể đạt được sự tinh sạch ở phương diện nào để được coi làsự tinh sạch thật sự?
Sự làm cho tinh sạch tâm tính sa-tan chống đối Đức Chúa Trời có nghĩa là sự tinh sạch thật sự.
Những biểu hiện của tâm tính sa-tan chống đối Đức Chúa Trời làgì? Những biểu hiện rõràng nhất
chính làsự kiêu ngạo, tự phụ, tự nên công chính vàtự mãn của con người, cũng như sự lươn lẹo,
bội bạc, dối trá, lừa gạt và đạo đức giả của họ. Khi những tâm tính sa-tan này không còn làmột
phần của ai đó, thì họ đã thật sự được làm cho tinh sạch. Người ta nói rằng có12 biểu hiện chính
trong tâm tính sa-tan của con người, chẳng hạn như coi mình là đáng tôn kính nhất; để cho những
ai tuân theo tôi thì được phát triển còn những ai chống lại tôi thìbị diệt vong; nghĩ rằng chỉ Đức
Chúa Trời là cao hơn mình, không quy phục ai khác, không quan tâm đến người khác; tạo ra một
vương quốc độc lập khi cóquyền lực; muốn là người cầm quyền duy nhất vàchủ của muôn vật và
tự mình quyết định mọi sự. Tất cả những biểu hiện này làcác tâm tính sa-tan. Những tâm tính satan này phải được làm cho tinh sạch trước khi ai đó trải nghiệm sự thay đổi trong tâm tính sống
của họ. Sự thay đổi trong tâm tính sống của một người làsự tái sinh bởi vìthực chất của họ đã
thay đổi. Trước đó, khi họ được trao quyền lực, họ có thể tạo ra vương quốc độc lập của chính
mình. Giờ đây, khi họ được trao quyền lực, họ phụng sự Đức Chúa Trời, làm chứng cho Đức Chúa
Trời vàtrở thành tôi tớ cho dân sự được Chúa chọn. Chẳng phải đây là sự thay đổi đích thực sao?
Trước đó, họ khoe khoang bản thân trong mọi tình huống vàmuốn người khác đánh giá cao về họ
vàthờ phượng họ. Giờ đây, họ làm chứng cho Đức Chúa Trời ở khắp nơi và không khoe khoang
bản thân. Bất kể người ta đối xử với họ thế nào, họ vẫn cảm thấy ổn. Bất kể người ta bình luận về
họ như thế nào, họ vẫn cảm thấy ổn. Họ không quan tâm. Họ chỉ tập trung tán tụng Đức Chúa Trời,
làm chứng cho Đức Chúa Trời, giúp những người khác có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, và

giúp những người khác vâng phục trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là một
sự thay đổi trong tâm tính sống sao? “Tôi sẽ đối đãi với các anh chị em bằng tình yêu thương. Tôi
sẽ nhân từ với người khác trong mọi tình huống. Tôi sẽ không nghĩ về bản thân mình, vàtôi sẽ
cung cấp lợi ích cho những người khác. Tôi sẽ giúp những người khác tiến lên trong cuộc sống
của họ vàlàm tròn những trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ giúp những người khác hiểu lẽ thật vàcó
được lẽ thật”. Đây là ý nghĩa của việc yêu thương người khác như bản thân mình! Khi nói đến Satan, anh chị em cóthể nhận thức rõhắn, cónhững nguyên tắc, phân ranh giới với hắn vàvạch trần
hoàn toàn những sự tàác của Sa-tan hầu cho dân sự được Chúa chọn sẽ tránh được tác hại của hắn.
Đây là bảo vệ dân sự được Chúa chọn, và điều này càng đúng là yêu người khác như bản thân
mình. Thêm vào đó, anh chị em nên yêu những gì Đức Chúa Trời yêu vàghét những gì Đức Chúa
Trời ghét. Điều Đức Chúa Trời ghét làcác christ giả, các tàlinh vànhững kẻ đồi bại. Điều đó
nghĩa là chúng ta cũng phải ghét các christ giả, các tàlinh vànhững kẻ đồi bại. Chúng ta phải đứng
về phía Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể thỏa hiệp với chúng. Đức Chúa Trời yêu thương những
ai Ngài muốn cứu rỗi và ban phúc lành. Đối với những người này, chúng ta phải cótrách nhiệm,
đối đãi với họ bằng tình yêu thương, giúp đỡ, dẫn dắt, chu cấp vàủng hộ họ. Chẳng phải đây là sự
thay đổi trong tâm tính sống của một người sao? Thêm vào đó, khi anh chị em đã mắc một số vi
phạm hay lỗi lầm, hay đã lơ là những nguyên tắc khi làm điều gì đó, anh chị em cóthể chấp nhận
sự phêbình, quở trách, xử lývàtỉa sửa của các anh chị em khác; anh chị em cóthể đối đãi với tất
cả những điều này một cách đúng đắn vànhận lãnh chúng từ Đức Chúa Trời, không nuôi lòng thù
hận, vàtìm kiếm lẽ thật để giải quyết sự bại hoại của chính mình. Chẳng phải đây là sự thay đổi
trong tâm tính sống của anh chị em sao? Phải, đúng vậy.
Sự thay đổi về hành vi của một người được nói đến trong thế giới tôn giáo cóthể đại diện cho
sự thay đổi trong tâm tính sống hay không? Mọi người nói rằng không thể. Tại sao? Nguyên nhân
chính làvìhọ vẫn chống đối Đức Chúa Trời. Cũng như những người Pha-ri-si rất sùng đạo ở bề
ngoài. Họ thường cầu nguyện, họ giải thích thánh thư và họ tuân theo những quy định của luật
pháp rất giỏi. Cóthể nói rằng về bên ngoài, không thể trách gì được họ. Người ta không thể tìm ra
bất kỳ khuyết điểm nào. Tuy nhiên, tại sao họ vẫn cóthể chống đối và lên án Đấng Christ? Việc
này biểu thị điều gì? Bất kể người ta trông cóvẻ tốt như thế nào, nếu họ không cólẽ thật và do đó
không biết Đức Chúa Trời, họ vẫn sẽ chống lại Đức Chúa Trời. Ở bên ngoài, họ rất tốt, nhưng tại
sao điều này không được tính làsự thay đổi trong tâm tính sống? Đó là vì tâm tính bại hoại của họ
đã không thay đổi chút nào, vàhọ vẫn kiêu ngạo, tự phụ và đặc biệt làtự nên công chính. Họ đã

tin vào kiến thức, lý thuyết của chính họ, vàhọ đã tin rằng mình cósự hiểu biết tốt nhất về các
thánh thư. Họ tin rằng mình đã hiểu mọi thứ vàrằng họ giỏi hơn những người khác. Đây là lý do
tại sao họ chống lại và lên án Đức Chúa Jêsus khi Ngài truyền đạo vàlàm công tác của Ngài. Đó
làlýdo tại sao khi thế giới tôn giáo nghe rằng Đấng Christ của những ngày sau rốt đã bày tỏ mọi
lẽ thật, họ lên án Ngài mặc dùhọ biết đó là lẽ thật.
Trích từ “Các bài giảng vàthông công về lối vào sự sống”

Chương 7 Những khí
a cạnh khác trong lẽ thật màQuývị
nên hiểu trong niềm tin của Quývị vào Đức Chúa Trời

1. Biết đến nguồn gốc sự chống đối của con người đối với
công tác mới của Đức Chúa Trời trong niềm tin nơi Đức Chúa
Trời của họ
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Lý do con người chống đối Đức Chúa Trời, một mặt, đến từ tâm tính bại hoại của con người,
vàmặt khác, từ sự không biết Đức Chúa Trời vàsự thiếu hiểu biết về những nguyên tắc làm việc
của Đức Chúa Trời vàýmuốn của Ngài đối với con người. Hai khía cạnh này, được kết hợp với
nhau, tạo thành một lịch sử chống đối Đức Chúa Trời của con người. Những tân tín hữu chống đối
Đức Chúa Trời bởi vìsự chống đối như thế nằm trong bản tính của họ, trong khi sự chống đối Đức
Chúa Trời của những tín hữu lâu năm là kết quả của sự không biết đến Ngài của họ, bên cạnh tâm
tính bại hoại của họ.
Trích từ “Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều lànhững người chống đối Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện
trong xác thịt

Công tác của Đức Chúa Trời luôn tấn tới, vàmặc dùmục đích công tác của Ngài không thay
đổi, nhưng phương pháp Ngài làm việc thìliên tục thay đổi, nghĩa là những người theo Đức Chúa
Trời cũng liên tục thay đổi. Đức Chúa Trời càng thực hiện nhiều công việc, con người càng hiểu
thấu đáo hơn về Đức Chúa Trời. Những thay đổi tương ứng trong tâm tính con người cũng diễn ra
theo sau công tác của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chính bởi công tác của Đức Chúa Trời luôn thay
đổi mànhững ai không biết về công tác của Đức Thánh Linh vànhững kẻ ngu xuẩn chẳng biết gì
về lẽ thật bắt đầu chống đối Đức Chúa Trời. Chưa bao giờ công tác của Đức Chúa Trời phùhợp
với những quan niệm của con người, bởi công tác của Ngài luôn luôn mới vàkhông bao giờ cũ,
và chưa bao giờ Ngài lặp lại công tác cũ, mà thay vào đó tiến tới với công tác chưa từng làm trước
đây. Bởi Đức Chúa Trời không lặp lại công tác của Ngài, và con người thìluôn phán xét công tác
hiện tại của Đức Chúa Trời dựa trên công tác Ngài đã làm trong quá khứ, nên mọi thứ đã trở nên
cực kỳ khó khăn cho Đức Chúa Trời để triển khai mỗi giai đoạn công tác của thời đại mới. Con
người có quánhiều khó khăn! Họ quábảo thủ trong suy nghĩ! Chẳng ai biết công tác của Đức
Chúa Trời, vậy màhết thảy họ lại giới hạn nó. Khi xa rời Đức Chúa Trời, con người mất đi sự
sống, lẽ thật, vànhững ân phước của Đức Chúa Trời, vậy màhọ chẳng chấp nhận sự sống hay lẽ
thật, càng không chấp nhận những ân phước lớn lao hơn mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại.
Hết thảy mọi người đều mong muốn có được Đức Chúa Trời, nhưng lại không thể chấp nhận bất

kỳ thay đổi nào trong công tác của Đức Chúa Trời. Những người không chấp nhận công tác mới
của Đức Chúa Trời tin rằng công tác của Đức Chúa Trời làbất biến, rằng nóvẫn mãi đứng yên.
Trong niềm tin của họ, tất cả những gìcần làm để đạt được sự cứu rỗi đời đời từ Đức Chúa Trời
làtuân thủ luật pháp, vàmiễn làhọ hối cải và xưng tội, thìýmuốn của Đức Chúa Trời sẽ luôn
được đáp ứng. Họ tin rằng Đức Chúa Trời chỉ cóthể là Đức Chúa Trời theo luật lệ và là Đức Chúa
Trời đã bị đóng đinh trên thập giávìcon người; quan niệm của họ cũng cho rằng Đức Chúa Trời
không nên vàkhông thể vượt ra ngoài Kinh Thánh. Chính những quan niệm này đã cột chặt họ
vào luật pháp cũ và đóng đinh họ vào những phép tắc đã chết. Thậm chísố đông hơn còn tin rằng
dùcông tác mới của Đức Chúa Trời cóthể là gì, thì nó cũng phải được chứng minh bằng những
lời tiên tri, vàrằng ở mỗi giai đoạn của công tác ấy, tất cả những người theo Ngài với tấm lòng
“chân thật” cũng phải được cho thấy những sự mặc khải; nếu không, công tác ấy không thể làcông
tác của Đức Chúa Trời được. Biết đến Đức Chúa Trời đã là một nhiệm vụ không dễ dàng đối với
con người. Cộng với sự ngu xuẩn vàbản tính dấy loạn đầy tự cao tự đại vàtự phụ của họ, con
người trở nên thậm chícàng khó chấp nhận hơn công tác mới của Đức Chúa Trời. Con người
chẳng suy xét kỹ về công tác mới của Đức Chúa Trời, cũng chẳng khiêm tốn chấp nhận nó; mà
thay vào đó, họ mang một thái độ khinh miệt khi họ chờ đợi những sự mặc khải và hướng dẫn từ
Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải làcách hành xử của những kẻ dấy loạn vàchống lại Đức Chúa
Trời sao? Những kẻ như vậy làm sao có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời?
Trích từ “Con người đã giới hạn Đức Chúa Trời theo ýniệm của mình sao cóthể nhận lãnh sự mặc khải của Đức Chúa Trời
được?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Bởi vìluôn cónhững sự phát triển mới trong công tác của Đức Chúa Trời, cho nên cócông
tác trở thành lỗi thời và cũ kỹ khi công tác mới phát sinh. Những loại công tác khác nhau này, cũ
vàmới, không mâu thuẫn, màbổ sung cho nhau; mỗi bước đều tiếp nối bước trước đó. Bởi vìcó
công tác mới, nên dĩ nhiên, những thứ cũ phải bị loại bỏ. Vídụ, một vài thông lệ lâu đời vànhững
câu nói quen thuộc của con người, cộng với kinh nghiệm vàsự thuyết giảng nhiều năm của con
người, đã hình thành nên đủ kiểu vàdạng quan niệm trong tâm trícủa con người. Việc Đức Chúa
Trời vẫn chưa tỏ lộ toàn bộ gương mặt thật vàtâm tính vốn cócủa Ngài với con người, cùng với
sự truyền bá, trong nhiều năm, về các học thuyết truyền thống từ thời xa xưa, còn tạo điều kiện
thuận lợi hơn cho việc hình thành những quan niệm như vậy của con người. Cóthể nói rằng, trong
suốt quá trình con người tin vào Đức Chúa Trời, ảnh hưởng của những quan niệm khác nhau đã
dẫn đến sự hình thành vàphát triển liên tục đủ loại hiểu biết mang tính quan niệm về Đức Chúa

Trời trong dân chúng, điều đã khiến nhiều người mộ đạo hầu việc Đức Chúa Trời trở thành kẻ thù
của Ngài. Vìthế, những quan niệm tôn giáo của con người càng mạnh bao nhiêu, thìhọ càng chống
đối Đức Chúa Trời, vàtrở nên kẻ thùcủa Đức Chúa Trời bấy nhiêu. Công tác của Đức Chúa Trời
luôn luôn mới vàkhông bao giờ cũ; nó không bao giờ hình thành nên giáo lý, thay vào đó liên tục
thay đổi và được đổi mới không nhiều thìít. Làm việc theo cách này làmột biểu hiện của tâm tính
vốn cócủa chính Đức Chúa Trời. Nó cũng là nguyên tắc vốn cócủa công tác của Đức Chúa Trời,
vàlàmột trong những phương tiện để Đức Chúa Trời hoàn thành việc quản lýcủa Ngài. Nếu như
Đức Chúa Trời không làm theo cách này, thì con người sẽ không thay đổi hoặc có thể biết đến
Đức Chúa Trời, vàSa-tan sẽ không bị đánh bại. Do đó, trong công tác của Đức Chúa Trời, những
thay đổi liên tục xảy ra cóvẻ thất thường, nhưng thực ra là theo định kỳ. Tuy nhiên, cách thức con
người tin Đức Chúa Trời thìhoàn toàn khác. Con người bám vào các giáo lývàhệ thống cũ, quen
thuộc, và chúng càng cũ bao nhiêu thì chúng càng dễ chấp nhận đối với họ bấy nhiêu. Làm sao mà
tâm tríngu dại của con người, một tâm trícứng rắn như đá, lại cóthể chấp nhận được chừng ấy
công tác mới vàlời phán mới không thể dò lường được của Đức Chúa Trời? Con người căm ghét
Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn mới vàkhông bao giờ cũ; họ chỉ thích một Đức Chúa Trời già,
Đấng córâu tóc bạc phơ và luôn ở một chỗ. Vậy thì, bởi vì Đức Chúa Trời vàcon người đều có
sở thích riêng, nên con người đã trở thành kẻ thùcủa Đức Chúa Trời. Nhiều sự mâu thuẫn trong
số này thậm chívẫn còn tồn tại ngày nay, tại thời điểm mà Đức Chúa Trời đã và đang làm công
tác mới trong gần sáu nghìn năm. Khi đó chúng vô phương cứu chữa. … Ý định của Đức Chúa
Trời đã luôn nhằm để công tác của Ngài mới vàcòn sống, không cũ và chết, vànhững điều mà
Đức Chúa Trời lệnh cho con người tuân thủ thay đổi theo thời đại và giai đoạn, vàkhông phải là
vĩnh cửu vàbất biến. Đây là vì Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng khiến con người sống và tươi mới,
chứ không phải làmột con quỷ khiến con người chết vàgiàcỗi. Chẳng lẽ các ngươi vẫn không
hiểu điều này? Ngươi có những quan niệm về Đức Chúa Trời vàkhông có khả năng buông bỏ
chúng bởi vìngươi bảo thủ. Không phải là vì có quá ít ý nghĩa trong công tác của Đức Chúa Trời,
hay vìcông tác của Đức Chúa Trời đi trệch khỏi những mong muốn của con người, hơn nữa, cũng
không phải vì Đức Chúa Trời luôn cẩu thả trong nhiệm vụ của Ngài. Ngươi không thể buông bỏ
các quan niệm của mình là vì ngươi quá thiếu sự vâng lời, và vì ngươi không có chút gì hình tượng
giống với một tạo vật; chứ không phải vì Đức Chúa Trời đang làm khó ngươi. Ngươi gây ra tất cả
điều này, và nó không liên quan gì đến Đức Chúa Trời; tất cả đau khổ vàbất hạnh đều do con
người tạo ra. Những ý nghĩ của Đức Chúa Trời luôn luôn tốt đẹp: Đức Chúa Trời không muốn
khiến ngươi tạo ra các quan niệm, màmuốn ngươi thay đổi và được đổi mới qua các thời đại. Tuy

nhiên, ngươi không biết được điều gìtốt cho mình, vàluôn luôn xem xét hoặc phân tích. Không
phải là Đức Chúa Trời đang làm khó ngươi, mà là ngươi không tôn kính Đức Chúa Trời, vàsự bất
tuân của ngươi quá lớn. Một tạo vật nhỏ bémàdám lấy một phần vặt vãnh nào đó trong số những
thứ đã được Đức Chúa Trời ban cho từ trước, rồi quay lại vàsử dụng nó để tấn công Đức Chúa
Trời – đây chẳng phải làsự bất tuân của con người sao? Con người, công bằng mànói, hoàn toàn
không đủ tư cách để bày tỏ quan điểm của mình trước Đức Chúa Trời, vàcàng không đủ tư cách
để tùy ý phô trương thứ ngôn ngữ hoa mỹ, mục ruỗng, thối tha, vôgiátrị của họ – chưa kể đến
những quan điểm mốc meo đó. Chẳng phải chúng càng vôgiátrị hơn sao?
Trích từ “Chỉ những ai biết về công tác của Đức Chúa Trời ngày nay mới cóthể hầu việc Đức Chúa Trời” trong Lời xuất
hiện trong xác thịt

Hãy biết rằng các ngươi chống đối công tác của Đức Chúa Trời, hoặc dùng những quan niệm
của riêng các ngươi để đo lường công tác của ngày hôm nay, làbởi vì các ngươi không biết các
nguyên tắc công tác của Đức Chúa Trời, vàbởi vì các ngươi không đủ coi trọng công tác của Đức
Thánh Linh. Sự chống đối Đức Chúa Trời vàsự cản trở công tác của Đức Thánh Linh của các
ngươi là do những quan niệm vàsự kiêu ngạo vốn cócủa các ngươi gây ra. Đó không phải làvì
công tác của Đức Chúa Trời sai, mà vì các ngươi vốn quábất tuân. Sau khi tìm thấy niềm tin của
mình nơi Đức Chúa Trời, một vài người thậm chíkhông thể nói chắc chắn con người đến từ đâu,
vậy màhọ dám phát biểu trước công chúng, đánh giá đúng sai về công tác của Đức Thánh Linh.
Họ thậm chícòn lên lớp các sứ đồ lànhững người cócông tác mới của Đức Thánh Linh, đưa ra
bình luận và nói năng bừa bãi; nhân tính của họ quákém, vàtrong họ không cóchút ýthức nào.
Chẳng phải sẽ đến ngày những kẻ như thế bị công tác của Đức Thánh Linh loại bỏ, vàbị thiêu đốt
bởi lửa của địa ngục sao? Họ không biết đến công tác của Đức Chúa Trời, nhưng thay vào đó lại
chỉ trích công tác của Ngài, vàcòn cố gắng hướng dẫn Đức Chúa Trời cách làm việc. Làm sao
những kẻ vô lý như thế cóthể biết Đức Chúa Trời? Con người biết đến Đức Chúa Trời trong suốt
quátrình tìm kiếm vàtrải nghiệm; không phải qua việc bốc đồng chỉ trích mà con người biết đến
Đức Chúa Trời qua sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Kiến thức của con người về Đức Chúa Trời
càng trở nên chính xác, thìhọ càng ít chống đối Ngài. Ngược lại, con người biết đến Đức Chúa
Trời càng ít, thìhọ càng cókhả năng chống đối Ngài. Những quan niệm của ngươi, bản tính cũ
của ngươi, và nhân tính, tính cách cùng quan điểm đạo đức của ngươi là “vốn liếng” mà ngươi
dùng để chống lại Đức Chúa Trời, và ngươi càng trở nên bại hoại, suy đồi vàthấp hèn, thì ngươi
càng làkẻ thù của Đức Chúa Trời. Những kẻ sở hữu những quan niệm cố chấp vànhững kẻ có

một tâm tính tự nên công chính thì còn thù địch hơn với Đức Chúa Trời nhập thể; những kẻ như
thế lànhững kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu những quan niệm của ngươi không được chỉnh đốn, thì
chúng sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời; ngươi sẽ không bao giờ tương hợp với Đức Chúa
Trời, vàsẽ luôn luôn xa cách Ngài.
Trích từ “Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác
thịt

Các ngươi có ước được biết nguyên nhân gốc rễ vì sao người Pha-ri-si đã chống đối Jêsus
không? Các ngươi có ước được biết bản chất của người Pha-ri-si không? Họ đầy ảo tưởng về Đấng
Mê-si. Hơn thế nữa, họ chỉ tin rằng Đấng Mê-si sẽ đến, màkhông tìm kiếm lẽ thật sự sống. Vàvì
vậy, cho đến tận ngày nay họ vẫn chờ đợi Đấng Mê-si, bởi vìhọ không có hiểu biết gìvề con
đường sự sống, vàkhông biết con đường lẽ thật là gì. Các ngươi nói xem, làm sao những kẻ ngốc
nghếch, cố chấp vàdốt nát như vậy cóthể có được phước lành của Đức Chúa Trời? Làm sao họ
cóthể thấy được Đấng Mê-si? Họ đã chống đối Jêsus bởi vìhọ đã không biết đường hướng làm
việc của Đức Thánh Linh, bởi vìhọ đã không biết con đường lẽ thật mà Jêsus đã phán, và hơn thế
nữa, bởi vìhọ đã không hiểu về Đấng Mê-si. Vàbởi vìhọ đã chưa bao giờ nhìn thấy Đấng Mê-si
và chưa bao giờ đồng hành cùng Đấng Mê-si, họ đã phạm sai lầm làbám víu vôích vào danh của
Đấng Mê-si trong khi chống đối thực chất của Đấng Mê-si bằng bất kỳ giánào có thể. Những
người Pha-ri-si này về bản chất làcố chấp, kiêu ngạo, và đã không vâng phục lẽ thật. Nguyên tắc
niềm tin vào Đức Chúa Trời của họ là: Bất kể sự thuyết giáo của Ngài cóthâm thúy ra sao, thẩm
quyền của Ngài cao đến đâu, thì Ngài vẫn không phải là Đấng Christ trừ khi Ngài được gọi là
Đấng Mê-si. Những quan điểm này không phải thật ngớ ngẩn vàlố bịch hay sao? Ta sẽ hỏi thêm
các ngươi: Chẳng phải cực kỳ dễ dàng để các ngươi mắc phải những sai lầm của những người Phari-si nguyên thủy, khi các ngươi không có chút hiểu biết nào về Jêsus sao? Các ngươi có thể nhận
thức được con đường lẽ thật không? Các ngươi có thể thật sự đảm bảo rằng ngươi sẽ không chống
đối Đấng Christ không? Các ngươi có thể theo được công việc của Đức Thánh Linh không? Nếu
các ngươi không biết liệu mình sẽ chống đối Đấng Christ hay không, thìTa phán rằng các ngươi
đang sống trên bờ vực của cái chết rồi. Những người đã không biết về Đấng Mê-si hết thảy đều có
khả năng chống đối Jêsus, từ chối Jêsus, phỉ báng Ngài. Những người không hiểu về Jêsus hết thảy
đều cóthể từ chối Ngài vàthóa mạ Ngài. Hơn thế nữa, họ còn cóthể xem sự tái lâm của Jêsus là
sự lừa dối của Sa-tan, vàsẽ càng nhiều người chỉ trích việc Jêsus đã quay trở lại với xác thịt. Tất
cả những điều này không khiến các ngươi sợ hãi sao? Những gì các ngươi đối mặt sẽ làsự báng

bổ Đức Thánh Linh, sự hủy hoại những lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, vàsự
bác bỏ tất cả những gì Jêsus đã bày tỏ. Ngươi có thể nhận được gìtừ Jêsus nếu ngươi quá mụ mị?
Làm sao ngươi có thể hiểu được công tác của Jêsus khi Ngài trở lại với xác thịt trên một đám mây
trắng, nếu các ngươi cứ ngoan cố không nhận ra những sai lầm của mình? Ta phán với các ngươi
điều này: Những người không nhận lãnh lẽ thật, nhưng vẫn mùquáng chờ đợi Jêsus đến trên đám
mây trắng, chắc chắn sẽ báng bổ Đức Thánh Linh, vàhọ làloại người sẽ bị hủy diệt. Các ngươi
chỉ đơn thuần ước ao có được ân điển của Jêsus, vàchỉ muốn tận hưởng cõi thiên đàng hạnh phúc,
nhưng các ngươi lại chưa bao giờ vâng phục những lời Jêsus phán, và chưa bao giờ nhận lãnh lẽ
thật màJêsus bày tỏ khi Ngài quay trở lại với xác thịt. Các ngươi sẽ cóvật hi sinh gì để đổi lấy
việc Jêsus quay trở lại trên một đám mây trắng? Đó có phải làsự chân thành khi mà các ngươi liên
tục phạm tội, vàrồi thốt lên lời xưng tội, hết lần này đến lần khác không? Các ngươi sẽ dâng tế lễ
gì cho Jêsus, Đấng quay trở lại trên một đám mây trắng? Đó có phải lànhững năm làm việc để các
ngươi tâng bốc chính mình? Các ngươi sẽ có gì để khiến Jêsus tái lâm tin tưởng mình? Phải chăng
làbản tính kiêu ngạo của các ngươi, thứ không vâng phục bất kỳ lẽ thật nào?
Trích từ “Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất” trong Lời xuất hiện
trong xác thịt

Nguồn gốc của sự chống đối vàsự dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời của con người chính là
sự bại hoại của họ gây ra bởi Sa-tan. Bởi vìsự bại hoại của Sa-tan, lương tâm của con người đã
trở nên têliệt; họ vô đạo đức, những suy nghĩ của họ thì suy đồi, vàhọ cómột quan điểm tinh thần
lạc hậu. Trước khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người đã theo Đức Chúa Trời một cách tự nhiên và
vâng theo lời Ngài sau khi nghe chúng. Họ đã tự nhiên cóýthức cùng lương tâm tốt, vàcónhân
tính bình thường. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, thìýthức, lương tâm và nhân tính ban đầu
của con người trở nên trì độn vàbị hư hoại bởi Sa-tan. Do đó, họ đã đánh mất sự vâng lời vàtình
yêu đối với Đức Chúa Trời. Ý thức của con người đã trở nên khác thường, tâm tính của họ đã trở
nên giống như của một con vật, vàsự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của họ ngày càng thường
xuyên vàtrầm trọng hơn. Ấy vậy mà con người vẫn không biết, cũng không thừa nhận điều này,
vàchỉ đơn thuần chống đối vàdấy loạn một cách mùquáng. Tâm tính của con người được bộc lộ
trong những biểu hiện về ý thức, sự thông sáng và lương tâm của họ; bởi vìýthức vàsự thông
sáng của họ không tốt, và lương tâm của họ đã trở nên vô cùng tăm tối, thế nên tâm tính của họ
dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời…

Sự phơi bày tâm tính bại hoại của con người bắt nguồn từ không gì khác hơn chính lương tâm
tăm tối của con người, bản tính hiểm độc vàýthức kém của họ; nếu lương tâm và ý thức của con
người cóthể trở lại bình thường, thìhọ cóthể trở thành người phùhợp để được sử dụng trước Đức
Chúa Trời. Đơn giản là vì lương tâm của con người đã luôn luôn tê liệt, vàbởi vìýthức của con
người, thứ chưa bao giờ tốt, đang trở nên ngày càng trì độn, mà con người đang ngày càng dấy
loạn cùng Đức Chúa Trời, đến mức họ thậm chí đã đóng đinh Jêsus lên thập tự giávàtừ chối để
Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt bước vào nhàhọ, lên án xác thịt của Đức Chúa Trời,
vàxem xác thịt của Đức Chúa Trời làthấp hèn. Nếu con người códùchỉ một chút nhân tính, thì
họ đã không đối xử tàn nhẫn với xác thịt Đức Chúa Trời nhập thể đến thế; nếu họ códùchỉ một
chút ýthức, thìhọ đã không đối xử độc ác với xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể đến thế; nếu
họ códùchỉ một chút lương tâm, thì họ đã không “tạ ơn” Đức Chúa Trời nhập thể theo cách này.
Con người sống trong kỷ nguyên Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhưng họ không cókhả năng tạ
ơn Đức Chúa Trời vì đã ban cho họ một cơ hội tốt như vậy, mà thay vào đó lại rủa sả sự hiện đến
của Đức Chúa Trời, hay hoàn toàn phớt lờ sự thật nhập thể của Đức Chúa Trời, và dường như
chống lại nóvàchán ngán về nó. Bất kể con người đối xử với sự hiện đến của Đức Chúa Trời như
thế nào đi nữa, nói tóm lại, Đức Chúa Trời đã luôn luôn kiên nhẫn tiếp tục công tác của Ngài –
cho dù con người đã không mảy may chào đón Ngài, và đưa ra các yêu cầu với Ngài một cách mù
quáng. Tâm tính của con người đã trở nên tột cùng xấu xa, ýthức của họ đã trở nên tột cùng trì
độn, và lương tâm của họ đã hoàn toàn bị kẻ ác chà đạp vàtừ lâu đã không còn là lương tâm ban
đầu của con người.
Trích từ “Có một tâm tính không thay đổi làthùnghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

2. Khi tì
m kiếm con đường đúng, Quý vị phải có được lýtrí
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Đức Chúa Trời và con người không thể được nói đến ngang hàng. Thực chất của Ngài và
công tác của Ngài là điều khó dò lường vàkhóhiểu nhất đối với con người. Nếu Đức Chúa Trời
không đích thân làm công tác của Ngài vàphán lời Ngài trong nhân gian, thì con người sẽ không
bao giờ có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Vàvìvậy, ngay cả những người đã dâng
hiến cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời cũng sẽ không thể nhận được sự chấp thuận của Ngài.
Nếu Đức Chúa Trời không xắn tay vào làm việc, thì dù cho con người cólàm tốt đến đâu cũng đều
vôích, bởi tư tưởng của Đức Chúa Trời sẽ mãi cao hơn tư tưởng của con người, vàsự khôn ngoan
của Đức Chúa Trời con người không thể hiểu được. Vàvìthế, Ta nói những kẻ tuyên bố “hiểu hết”
về Đức Chúa Trời vàcông tác của Ngài là lũ vô dụng, tất cả chúng đều quátự phụ vàngu dốt. Con
người không nên định nghĩa công tác của Đức Chúa Trời; hơn nữa, con người không thể định
nghĩa công tác của Đức Chúa Trời. Trong mắt Đức Chúa Trời, con người nhỏ như một con kiến,
vậy thì làm sao con người cóthể hiểu được công tác của Đức Chúa Trời? Những kẻ thích tuôn ra:
“Đức Chúa Trời không làm việc theo cách này hay cách kia”, hoặc “Đức Chúa Trời như thế này
thế kia” – chẳng phải chúng đang ăn nói ngạo mạn hay sao? Tất cả chúng ta nên biết rằng con
người, thuộc về xác thịt, đều đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Chính bản tính của loài người làchống
đối Đức Chúa Trời. Loài người không thể ngang hàng với Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến hy
vọng khuyên bảo công tác của Đức Chúa Trời. Về việc Đức Chúa Trời chỉ dẫn con người ra sao,
đó là việc riêng của Đức Chúa Trời. Điều thích hợp là con người nên quy phục, vàkhông tuyên
bố quan điểm nọ kia, bởi con người chỉ làhạt bụi. Vìchủ đích của chúng ta làtìm kiếm Đức Chúa
Trời, chúng ta không nên đặt những quan niệm của mình lên trên công tác của Đức Chúa Trời để
Ngài xem xét, và chúng ta càng không được dùng tâm tính bại hoại của mình để cố ýchống đối
công tác của Đức Chúa Trời. Chẳng phải điều đó sẽ biến chúng ta thành những kẻ địch lại Đấng
Christ sao? Làm sao những người như vậy tin vào Đức Chúa Trời được? Vìchúng ta tin rằng có
một Đức Chúa Trời, vàvìchúng ta mong muốn làm hài lòng Ngài vànhìn thấy Ngài, chúng ta nên
tìm kiếm con đường của lẽ thật, và nên tìm cách tương hợp với Đức Chúa Trời. Chúng ta không
được cứng cổ chống đối Ngài. Những hành động như vậy để làm gì?
Ngày nay, Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác mới. Ngươi có thể không thể chấp nhận được
những lời này, vàchúng cóthể nghe kỳ quặc với ngươi, nhưng Ta khuyên ngươi không nên bộc
lộ tính cách tự nhiên của mình, bởi chỉ những ai thật sự đói khát sự công chính trước Đức Chúa

Trời mới cóthể đạt được lẽ thật, vàchỉ những ai thật sự mộ đạo mới cóthể được Ngài khai sáng
vàchỉ dẫn. Kết quả thu được bằng cách tìm kiếm lẽ thật với sự điềm tĩnh, chứ không phải với cãi
vãvàtranh chấp. Khi Ta nói rằng “ngày nay, Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác mới”, Ta đang
nói đến việc Đức Chúa Trời trở lại xác thịt. Cóthể những lời này chẳng làm ngươi bận tâm, cóthể
ngươi coi thường chúng, hoặc thậm chícóthể chúng rất thúvị đối với ngươi. Dù thế nào, Ta cũng
hy vọng rằng tất cả những ai thành tâm mong ngóng Đức Chúa Trời xuất hiện đều cóthể đối mặt
với sự thật này vàxem xét nómột cách kỹ lưỡng, thay vìvội vàng kết luận về nó; đó là điều một
người khôn ngoan nên làm.
Trích từ Lời tựa của Lời xuất hiện trong xác thịt

Sự tái lâm của Jêsus làsự cứu rỗi vĩ đại cho những người có khả năng chấp nhận lẽ thật,
nhưng với những người không thể chấp nhận lẽ thật, đó là dấu hiệu của sự đoán phạt. Các ngươi
nên chọn con đường của riêng mình, vàkhông nên báng bổ Đức Thánh Linh vàbác bỏ lẽ thật. Các
ngươi không nên là kẻ ngốc nghếch vàkiêu ngạo, mà hãy là người vâng phục sự chỉ dẫn của Đức
Thánh Linh vàmong mỏi, tìm kiếm lẽ thật; chỉ có cách này các ngươi mới được lợi. Ta khuyên
các ngươi nên bước đi trên con đường tin tưởng vào Đức Chúa Trời một cách cẩn trọng. Đừng vội
kết luận; và hơn thế nữa, đừng quáhờ hững vàkhinh suất trong niềm tin của các ngươi vào Đức
Chúa Trời. Các ngươi cần biết rằng, ítnhất, những người tin vào Đức Chúa Trời cần khiêm nhường
vàtôn kính. Những người đã nghe về lẽ thật màvẫn hếch mũi kiêu ngạo lànhững kẻ dại dột và
ngốc nghếch. Những người đã nghe về lẽ thật màvẫn bất cẩn kết luận hay chỉ trích nólànhững
kẻ đầy lòng kiêu ngạo. Không ai tin vào Jêsus lại có tư cách rủa sả hay chỉ trích những người khác.
Tất cả các ngươi đều cần phải trở thành người cóýthức và người chấp nhận lẽ thật. Cólẽ, khi đã
nghe về con đường của lẽ thật và đã đọc về lời của sự sống, ngươi tin rằng chỉ có một trong số
10.000 lời này lànhất quán với những niềm tin của ngươi và Kinh Thánh, vậy thì ngươi nên tiếp
tục tìm kiếm trong số 10.000 lời này đi. Ta vẫn khuyên ngươi nên khiêm nhường, không nên quá
tự tin, vàkhông nên tâng bốc bản thân mình quácao. Với tấm lòng chứa đựng sự tôn kính Đức
Chúa Trời đơn sơ như vậy, ngươi sẽ có được sự sáng vĩ đại hơn. Nếu ngươi cẩn thận xem xét và
liên tục suy ngẫm những lời này, ngươi sẽ hiểu chúng cóphải làlẽ thật hay không, vàchúng có
phải làsự sống hay không. Có lẽ, khi chỉ mới đọc vài câu, một số người sẽ mù quáng chỉ trích
những lời này, cho rằng: “Điều này chẳng cógìngoài một chút khai sáng của Đức Thánh Linh”,
hoặc: “Đây làChrist giả đến để lừa gạt con người”. Những người nói những điều như vậy thật là
bị sự ngu ngốc làm cho mù quáng! Ngươi hiểu quáítvề công việc vàsự khôn ngoan của Đức Chúa

Trời, và Ta khuyên ngươi nên bắt đầu lại từ đầu! Các ngươi không được mùquáng chỉ trích những
lời Đức Chúa Trời bày tỏ vìsự xuất hiện của các Christ giả trong thời kỳ sau rốt, và ngươi không
được trở thành người báng bổ Đức Thánh Linh vì các ngươi sợ bị lừa dối. Đó chẳng phải làmột
điều rất đáng tiếc sao? Nếu, sau khi đã xem xét kỹ càng, ngươi vẫn tin rằng những lời này không
phải làlẽ thật, không phải là con đường, vàkhông phải làsự bày tỏ của Đức Chúa Trời, thìcuối
cùng ngươi sẽ bị trừng phạt, và ngươi sẽ không được phước lành. Nếu ngươi không thể chấp nhận
lẽ thật được phán vôcùng dễ hiểu và rõ ràng như thế, thìchẳng phải ngươi không đủ tư cách nhận
được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng phải ngươi là người không đủ phước để trở
lại trước ngai của Đức Chúa Trời sao? Hãy nghĩ về điều đó! Đừng hấp tấp vàbồng bột, và đừng
xem niềm tin vào Đức Chúa Trời chỉ là trò chơi. Hãy suy nghĩ vì đích đến của ngươi, vì triển vọng
của ngươi, vì sự sống của ngươi, và đừng đùa giỡn với bản thân mình. Ngươi có thể chấp nhận
những lời này không?
Trích từ “Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất” trong Lời xuất hiện
trong xác thịt

Bởi chúng ta đang tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần tìm kiếm ýmuốn
của Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời, những lời phán của Ngài – bởi vìbất cứ nơi đâu có những
lời mới của Đức Chúa Trời, thìgiọng nói của Đức Chúa Trời ở đó, và bất cứ nơi đâu có bước chân
của Đức Chúa Trời, thìviệc làm của Đức Chúa Trời ở đó. Bất cứ nơi nào có sự bày tỏ của Đức
Chúa Trời, ở đó Đức Chúa Trời xuất hiện, vàbất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện, thìở đó có
lẽ thật, đường đi và sự sống. Khi tìm kiếm dấu chân của Đức Chúa Trời, các ngươi đã bỏ qua
những lời: “Đức Chúa Trời làlẽ thật, đường đi và sự sống”. Và vì vậy, nhiều người, ngay cả khi
họ nhận được lẽ thật, vẫn không tin rằng họ đã tìm thấy dấu chân của Đức Chúa Trời vàlại càng
không thừa nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thật làmột sai lầm nghiêm trọng! Sự xuất hiện
của Đức Chúa Trời không thể nào hòa hợp với những quan niệm của con người, Đức Chúa Trời
lại càng không thể xuất hiện theo yêu cầu của con người. Đức Chúa Trời đưa ra lựa chọn của riêng
Ngài vàkế hoạch của riêng Ngài khi Ngài thực hiện công tác của mình; hơn thế nữa, Ngài có
những mục tiêu và phương pháp riêng của mình. Dùthực hiện bất cứ công tác gì,Ngài không cần
phải thảo luận với con người hay tìm kiếm lời khuyên của họ, Ngài lại càng không cần phải thông
báo cho từng người một về công tác của Ngài. Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời, màngoài ra,
mọi người nên nhận biết. Nếu các ngươi mong muốn chứng kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời,
mong muốn đi theo dấu chân của Ngài, thì trước tiên các ngươi phải dẹp bỏ những quan niệm của

riêng mình. Ngươi không được đòi hỏi Đức Chúa Trời phải làm điều này hay điều kia, ngươi càng
không nên đặt Ngài trong những ranh giới của chính ngươi và giới hạn Ngài trong những quan
niệm của riêng ngươi. Thay vào đó, các ngươi nên tự hỏi phải làm thế nào để các ngươi tìm kiếm
dấu chân của Đức Chúa Trời, làm thế nào để các ngươi chấp nhận sự xuất hiện của Đức Chúa Trời,
vàlàm thế nào để các ngươi quy phục công tác mới của Đức Chúa Trời: Đây là điều con người
nên làm. Vì con người không phải làlẽ thật, và không được sở hữu lẽ thật, thế nên họ nên tìm
kiếm, chấp nhận vàvâng phục.
Cho dù ngươi là người Mỹ, người Anh hay người thuộc bất cứ quốc tịch nào, ngươi cũng nên
bước ra khỏi giới hạn về quốc tịch của mình, vượt lên khỏi bản ngãcủa chính mình, vànhìn xem
công tác của Đức Chúa Trời từ thân phận của một loài thọ tạo. Theo cách này, ngươi sẽ không giới
hạn những dấu chân của Đức Chúa Trời. Điều này làbởi vì,ngày nay, nhiều người quan niệm rằng
không thể cóchuyện Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện ở một quốc gia cụ thể, hay giữa một dân tộc nào
đó. Công tác của Đức Chúa Trời thật có ý nghĩa sâu sắc biết bao, vàsự xuất hiện của Đức Chúa
Trời thật quan trọng dường nào! Làm sao mànhững quan niệm và tư tưởng của con người cóthể
đo lường được chúng? Vàvìvậy mà Ta phán, ngươi nên phá bỏ những quan niệm của mình về
quốc tịch vàdân tộc để tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Chỉ có như vậy, ngươi mới
không bị ràng buộc bởi các quan niệm của riêng mình; chỉ có như vậy ngươi mới đủ điều kiện để
đón mừng sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Nếu không, ngươi sẽ vẫn ở trong bóng tối đời đời, và
không bao giờ có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời.
Trích từ “Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của toàn thể loài người. Ngài không coi mình làtài sản
riêng của bất kỳ quốc gia hay dân tộc nào, màbắt tay vào thực hiện công tác của mình như Ngài
đã đặt kế hoạch, không bị ràng buộc bởi bất kỳ hình thức, quốc gia hay dân tộc nào. Cólẽ ngươi
chưa bao giờ tưởng tượng ra hình thức này, hoặc cólẽ thái độ của ngươi đối với hình thức này là
một sự phủ nhận, hoặc cólẽ tại quốc gia mà Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài vàgiữa một dân
tộc Ngài mặc khải chính Ngài tình cờ lại bị mọi người kỳ thị vàtình cờ lại là nơi lạc hậu nhất trên
đất. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cósự khôn ngoan của Ngài. Với quyền năng vĩ đại của Ngài, và
bằng lẽ thật vàtâm tính của Ngài, Ngài đã thực sự thu phục được một nhóm người hợp ýhợp lòng
với Ngài, vàmột nhóm người màNgài mong muốn làm cho trọn vẹn – một nhóm bị Ngài chinh
phục, chịu đựng mọi thử luyện vàkhổ nạn cũng như mọi sự bắt bớ, có thể theo Ngài đến cùng.
Mục đích sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, không bị ràng buộc bởi bất kỳ hình thức hay quốc gia

nào, là để Ngài hoàn thành công tác của mình như Ngài đã lên kế hoạch. Điều này cũng giống như
khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt ở Giu-đê: Mục đích của Ngài là để hoàn thành công tác chịu
đóng đinh trên thập tự giánhằm cứu chuộc toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, người Do Thái tin rằng
Đức Chúa Trời không thể làm điều này vàhọ cũng nghĩ rằng không thể nào có việc Đức Chúa
Trời trở nên xác thịt vàmang lấy hình hài của Đức Chúa Jêsus. Điều “không thể” của họ đã trở
thành cơ sở để họ kết án vàchống đối Đức Chúa Trời, vàcuối cùng dẫn đến sự hủy diệt của Y-sơra-ên. Ngày nay, rất nhiều người cũng phạm phải sai lầm tương tự. Họ rao giảng hết sức mình về
việc Đức Chúa Trời sắp xuất hiện, nhưng đồng thời lại lên án sự xuất hiện của Ngài; điều “không
thể” của họ một lần nữa giới hạn sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong phạm vi trí tưởng tượng
của họ. Vàvìthế Ta đã thấy nhiều người cất lên tiếng cười hoang dãvàầm ĩ sau khi nghe lời Đức
Chúa Trời. Nhưng tiếng cười này cógìkhác sự lên án vàbáng bổ của người Do Thái không? Các
ngươi không tôn kính trước sự hiện diện của lẽ thật, lại càng không có thái độ khao khát mong cầu.
Tất cả những gì các ngươi làm là tìm hiểu bừa bãi vàchờ đợi với sự bàng quan. Các ngươi có thể
thu lượm được gìtừ việc tìm hiểu vàchờ đợi như vậy? Các ngươi có nghĩ rằng mình sẽ nhận được
sự hướng dẫn từ đích thân Đức Chúa Trời không? Nếu các ngươi không thể nhận ra những lời
phán của Đức Chúa Trời, làm sao các ngươi có thể đủ điều kiện để chứng kiến sự xuất hiện của
Đức Chúa Trời? Bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời xuất hiện, ở đó lẽ thật được bày tỏ, vàở đó cũng
sẽ cótiếng của Đức Chúa Trời. Chỉ những ai cóthể chấp nhận lẽ thật mới cóthể nghe được tiếng
của Đức Chúa Trời, vàchỉ những người như vậy mới đủ điều kiện để chứng kiến sự xuất hiện của
Đức Chúa Trời. Hãy buông bỏ những quan niệm của ngươi đi! Hãy tự lắng lòng và đọc những lời
này một cách cẩn thận. Nếu ngươi khao khát lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ khai sáng cho ngươi và
ngươi sẽ hiểu ýmuốn vàlời Ngài. Hãy buông bỏ những quan điểm của các ngươi về “điều không
thể”! Người ta càng tin rằng điều gì đó là không thể, thì điều đó càng có khả năng xảy ra, bởi vì
sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời còn cao hơn cả các tầng trời, tư tưởng của Đức Chúa Trời vượt
trội hơn tư tưởng của con người, vàcông tác của Đức Chúa Trời vượt quátầm suy nghĩ và quan
niệm của con người. Điều gìcàng không thể, thìcàng cóthể tìm thấy lẽ thật trong đó. Điều gìcàng
nằm ngoài những quan niệm và trí tưởng tượng của con người, thìlại càng hàm chứa ýmuốn của
Đức Chúa Trời. Điều này làbởi vì, cho dù Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài nơi đâu, thì Đức
Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời, vàbản chất của Ngài sẽ không bao giờ thay đổi vìcớ nơi chốn
hay cách thức xuất hiện của Ngài. Tâm tính của Đức Chúa Trời vẫn nhất quán bất kể dấu chân của
Ngài ở đâu, và cho dù dấu chân của Đức Chúa Trời ở đâu chăng nữa, Đức Chúa Trời vẫn là Đức
Chúa Trời của tất cả nhân loại, giống như Đức Chúa Jêsus không chỉ là Đức Chúa Trời của dân

Y-sơ-ra-ên, mà còn là Đức Chúa Trời của tất cả các dân tộc ở Châu Á, Châu Âu vàChâu Mỹ, và
thậm chí còn hơn thế nữa, Ngài là Đức Chúa Trời cómột vàduy nhất trong toàn thể vũ trụ. Vậy
chúng ta hãy tìm kiếm ýmuốn Đức Chúa Trời vàkhám phásự xuất hiện của Ngài trong những lời
phán của Ngài, vàtheo kịp dấu chân của Ngài! Đức Chúa Trời làlẽ thật, đường đi và sự sống. Lời
Ngài vàsự xuất hiện của Ngài tồn tại đồng thời với nhau, vàtâm tính của Ngài vàdấu chân của
Ngài luôn luôn mở ra cho nhân loại. Anh chị em thân mến, Ta hy vọng rằng các ngươi có thể thấy
được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong những lời này, bắt đầu bước theo dấu chân của Ngài
khi các ngươi tiến vào một thời đại mới, và bước vào nơi trời đất mới tươi đẹp, nơi Đức Chúa Trời
đã chuẩn bị cho những ai chờ đợi sự xuất hiện của Ngài!
Trích từ “Sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đã mở ra một thời đại mới” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

3. Khi tin vào Đức Chúa Trời, Quývị nên thiết lập một mối
quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Khi tin vào Đức Chúa Trời, ít nhất ngươi phải giải quyết vấn đề cómối quan hệ bình thường
với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì ý nghĩa
niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời không còn. Việc thiết lập mối quan hệ bình thường với
Đức Chúa Trời hoàn toàn cóthể đạt được với một tấm lòng tĩnh lặng trước nhan Đức Chúa Trời.
Cómột mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời nghĩa là không thể nghi ngờ vàphủ nhận bất
kỳ công tác nào của Ngài vàcóthể quy phục công tác của Ngài. Nó có nghĩa là có những ý định
đúng đắn trước nhan Đức Chúa Trời, không lên kế hoạch cho bản thân, vàxem xét lợi ích của gia
đình Đức Chúa Trời trước tiên trong tất cả mọi việc; nó có nghĩa là chấp nhận sự dòxét của Đức
Chúa Trời vàvâng phục những sắp đặt của Đức Chúa Trời. Ngươi phải cóthể tĩnh tâm trước nhan
Đức Chúa Trời trong mọi việc ngươi làm. Ngay cả khi không hiểu ýmuốn của Đức Chúa Trời,
ngươi vẫn phải dốc hết khả năng để thực hiện bổn phận vàtrách nhiệm của mình. Một khi ýmuốn
của Đức Chúa Trời đã được mặc khải cho ngươi, hãy hành động theo đó, và sẽ không quámuộn.
Khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời đã trở nên bình thường, thì ngươi cũng sẽ cómối
quan hệ bình thường với mọi người. Mọi sự đều được xây dựng trên nền tảng làlời Đức Chúa Trời.
Hãy ăn và uống lời Đức Chúa Trời, sau đó đưa những yêu cầu của Đức Chúa Trời vào thực hành,
chỉnh đốn quan điểm, vàtránh làm bất cứ điều gìchống đối Đức Chúa Trời hoặc làm nhiễu loạn
hội thánh. Đừng làm điều gìkhông có lợi cho đời sống của anh chị em mình, đừng nói điều gì
không ích lợi cho người khác, đừng làm việc gì đáng hổ thẹn. Hãy công bằng vàchính trực trong
mọi việc ngươi làm và đảm bảo rằng mọi hành động của ngươi đều có thể trình lên trước Đức
Chúa Trời. Dùxác thịt cóthể đôi lúc yếu đuối, nhưng ngươi phải biết đặt lợi ích của gia đình Đức
Chúa Trời lên hàng đầu, không tham tư lợi, và ngươi phải cóthể hành động một cách công chính.
Nếu ngươi có thể thực hành theo cách này, thìmối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ bình
thường.
Trích từ “Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong mọi việc ngươi làm, ngươi đều phải xem xét liệu những ý định của ngươi có đúng hay
không. Nếu ngươi có thể hành động theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời, thìmối quan hệ của
ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu. Hãy nhìn vào những ý định

của mình, vànếu ngươi thấy những ý định không đúng đã nảy sinh, hãy biết bỏ chúng đi, và hành
động theo lời Đức Chúa Trời; như vậy ngươi sẽ trở thành người đúng đắn trước Đức Chúa Trời,
điều cho thấy rằng mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường, vàrằng mọi việc
ngươi làm là vì Đức Chúa Trời, chứ không phải vìbản thân ngươi. Trong mọi việc ngươi làm và
mọi điều ngươi nói, hãy biết giữ lòng mình ngay thẳng và công chính trong hành động của mình,
đừng để bị cảm xúc chi phối, hoặc hành động theo ýcủa riêng mình. Đấy lànhững nguyên tắc mà
những người tin vào Đức Chúa Trời phải hành xử. Những điều nhỏ nhặt cóthể phơi bày ý định và
vóc giạc của một người, vàvìvậy, để một người bước vào con đường được Đức Chúa Trời làm
cho hoàn thiện, trước hết họ phải điều chỉnh lại những ý định của mình vàmối quan hệ của mình
với Đức Chúa Trời. Chỉ khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường, ngươi mới có
thể được Ngài làm cho hoàn thiện; chỉ khi đó việc Đức Chúa Trời xử lý, tỉa sửa, sửa dạy, vàtinh
luyện mới cóthể đạt được kết quả mong muốn trong ngươi. Nghĩa là, nếu con người cóthể giữ
Đức Chúa Trời trong lòng và không theo đuổi tư lợi hay nghĩ đến tiền đồ riêng (theo nghĩa xác
thịt), mà thay vào đó mang lấy trọng trách bước vào sự sống, làm hết sức mình để mưu cầu lẽ thật,
vàquy phục công tác của Đức Chúa Trời – nếu ngươi có thể làm như vậy, thìnhững mục tiêu
ngươi theo đuổi sẽ là đúng đắn, vàmối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình
thường. Khắc phục mối quan hệ của một người với Đức Chúa Trời cóthể gọi là bước đầu tiên để
bước vào hành trình thuộc linh của họ. Mặc dùsố phận của con người nằm trong tay Đức Chúa
Trời, đã được Đức Chúa Trời tiền định, vàkhông thể được thay đổi bởi con người, nhưng việc
ngươi có được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện hoặc thu phục hay không còn tùy vào mối quan
hệ của ngươi với Đức Chúa Trời có bình thường hay không. Cóthể cónhững phần trong ngươi
yếu đuối hoặc bất tuân – nhưng miễn là quan điểm vànhững ý định của ngươi đúng đắn, vàmiễn
làmối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời đúng đắn và bình thường, thì ngươi đủ tư cách được
Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Nếu ngươi không có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa
Trời, và ngươi hành động vìxác thịt hay vì gia đình mình, thì dù ngươi nhọc công bao nhiêu, cũng
sẽ làcông dãtràng. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường, thìmọi thứ khác
sẽ đâu vào đấy. Đức Chúa Trời chẳng xét điều gìkhác, màchỉ xét xem quan điểm của ngươi về
niềm tin nơi Đức Chúa Trời có đúng đắn không: ngươi tin vào ai, ngươi tin vì ai, và vì sao ngươi
tin. Nếu ngươi có thể thấy rõnhững điều này, vàthực hành với những quan điểm của ngươi đã
được xử lýtốt, thì ngươi sẽ tiến bộ trong sự sống, và đảm bảo ngươi cũng sẽ bước vào đường chính
đạo. Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời không bình thường, và quan điểm của ngươi
về niềm tin vào Đức Chúa Trời bị lệch lạc, thìtất cả những thứ khác đều vô ích, và dù ngươi tin

mạnh mẽ đến đâu, ngươi cũng sẽ chẳng nhận được gì.Chỉ sau khi mối quan hệ của ngươi với Đức
Chúa Trời trở nên bình thường, ngươi mới có được lời khen từ Ngài khi ngươi phản bội xác thịt,
cầu nguyện, chịu đựng, bền gan, quy phục, giúp đỡ anh chị em mình, dâng mình hơn cho Đức
Chúa Trời, v.v.
Trích từ “Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Cách mà người ta tin Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Đức Chúa
Trời làthông qua việc tiếp xúc với Thần của Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng, và qua đó làm đẹp
lòng Ngài, vàthông qua việc dùng cả tấm lòng mình để tiếp xúc với lời Đức Chúa Trời và như thế
được Thần của Đức Chúa trời lay động. Nếu muốn có được đời sống thuộc linh bình thường và
thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì trước hết ngươi phải dâng lòng mình
cho Ngài. Chỉ sau khi ngươi đã lắng lòng mình trước Ngài vàdốc trọn lòng mình cho Ngài, thì
ngươi mới dần cóthể phát triển một đời sống thuộc linh bình thường. Nếu người ta không trao cả
tấm lòng mình cho Đức Chúa Trời trong niềm tin của họ nơi Ngài, và nếu lòng họ chưa ở trong
Ngài vàhọ không xem trọng trách của Ngài làcủa chính mình, thìmọi việc họ làm đều làmột
hành động lừa dối Đức Chúa Trời, một hành động điển hình của những người sùng đạo, vàkhông
thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chẳng được thu được gìtừ loại
người này, loại người này chỉ cóthể làm vật làm nền cho công tác của Đức Chúa Trời, như một
thứ trang trí trong nhà Đức Chúa Trời, một thứ thừa thãi vàvô dụng. Đức Chúa Trời không sử
dụng loại người này. Trong một người như thế, chẳng những không có cơ hội cho công tác của
Đức Thánh Linh, màviệc làm cho họ hoàn thiện thậm chí cũng chẳng cóbất kỳ giátrị gì. Dạng
người này thực sự làmột cái xác biết đi. Những người như vậy chẳng có gì để Đức Thánh Linh
dùng được, màtrái lại, hết thảy bọn họ đều đã bị Sa-tan chiếm hữu vàlàm cho bại hoại sâu sắc.
Đức Chúa Trời sẽ loại bỏ những con người này. Hiện thời, trong việc sử dụng con người, Đức
Thánh Linh không chỉ sử dụng những phần đáng mong muốn của họ để hoàn thành công việc, mà
Ngài còn hoàn thiện và thay đổi những phần không mong muốn của họ. Nếu cóthể dốc lòng mình
vào Đức Chúa Trời và tĩnh lặng trước Ngài, thì ngươi sẽ có cơ hội và đủ tư cách được Đức Thánh
Linh dùng đến, được nhận lãnh sự khai sáng vàsoi sáng của Đức Thánh Linh, và hơn nữa, ngươi
còn có cơ hội được Đức Thánh Linh bổ khuyết cho những thiếu sót nơi mình. Khi trao lòng mình
cho Đức Chúa Trời, ở khía cạnh tính cực, ngươi có thể có được lối vào sâu hơn và đạt được trình
độ thông sáng cao hơn; ở khía cạnh tiêu cực, ngươi sẽ hiểu rõ hơn những lỗi phạm vàthiếu sót của

mình, sẽ hăng hái tìm cách đáp ứng ýmuốn của Đức Chúa Trời hơn, và sẽ không thụ động màsẽ
tích cực bước vào. Như thế, ngươi sẽ trở thành một người đúng đắn.
Trích từ “Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời làrất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác
thịt

Nếu ngươi muốn cómối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì lòng ngươi phải hướng
về Đức Chúa Trời. Với điều này làm nền tảng, ngươi cũng sẽ có mối quan hệ bình thường với
người khác. Nếu ngươi không có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, thì dù ngươi
có làm gì để duy trìcác mối quan hệ với người khác, cho dù ngươi làm việc chăm chỉ ra sao hay
dốc bao nhiêu sức, tất cả vẫn chỉ liên quan đến triết lýsống của con người. Ngươi đang duy trì vị
thế của mình giữa mọi người qua góc độ vàtriết lýcủa con người, để cho mọi người tán dương
ngươi, nhưng ngươi chẳng làm theo lời Đức Chúa Trời nhằm thiết lập mối quan hệ bình thường
với mọi người. Nếu ngươi không tập trung vào mối quan hệ với mọi người, màlo duy trìmối quan
hệ bình thường với Đức Chúa Trời, nếu ngươi sẵn sàng dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời vàhọc
cách vâng lời Ngài, thìtự nhiên những mối quan hệ của ngươi với mọi người sẽ trở nên bình
thường. Theo cách này, những mối quan hệ này không thiết lập trong xác thịt, màlàtrên nền tảng
là tình yêu Đức Chúa Trời. Hầu như không có sự tương tác về xác thịt, nhưng trong tinh thần, có
sự thông công, tình yêu thương lẫn nhau, sự an ủi lẫn nhau vàsự cung cấp cho nhau. Tất cả điều
này đều được thực hiện trên nền tảng một tấm lòng làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Những mối quan
hệ này không được duy trìbằng cách dựa theo triết lýsống của con người, mà được định hình rất
tự nhiên qua việc mang trọng trách vì Đức Chúa Trời. Nókhông cần đến nỗ lực của con người.
Ngươi chỉ cần thực hành theo các nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời. Ngươi có sẵn lòng quan tâm
đến ýmuốn của Đức Chúa Trời không? Ngươi có sẵn lòng làm một người “phi lý trí” trước Đức
Chúa Trời không? Ngươi có sẵn lòng trao trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời, và không màng đến
vị thế của mình giữa mọi người không? Trong số mọi người ngươi có liên hệ, ngươi có mối quan
hệ tốt đẹp nhất với ai? Ngươi có mối quan hệ tồi tệ nhất với ai? Các mối quan hệ của ngươi với
mọi người có bình thường không? Ngươi có đối xử công bằng với mọi người không? Các mối
quan hệ của ngươi với người khác được duy trìtheo triết lýsống của ngươi, hay được xây dựng
trên nền tảng là tình yêu Đức Chúa Trời? Khi một người không dâng lòng mình cho Đức Chúa
Trời, thìtinh thần người đó trở nên cùn mòn, têliệt vàvôthức. Kiểu người này sẽ không bao giờ
hiểu được lời Đức Chúa Trời vàsẽ không bao giờ có được mối quan hệ bình thường với Đức Chúa
Trời; tâm tính của kiểu người này sẽ không bao giờ thay đổi được. Thay đổi tâm tính làtiến trình

dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, và đón nhận sự khai sáng vàsoi sáng từ lời Đức Chúa Trời.
Công tác của Đức Chúa Trời cóthể cho phép một người tích cực bước vào, cũng như khiến họ có
thể gột rửa những khía cạnh tiêu cực sau khi đã có được sự hiểu biết về chúng. Khi ngươi đạt đến
mức độ dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ cóthể nhận thức được mọi vận động tinh
tế trong thần trícủa mình, và ngươi sẽ biết được mọi sự khai sáng vàsoi sáng nhận lãnh từ Đức
Chúa Trời. Hãy bám chặt vào đó, và dần dần ngươi sẽ bước vào con đường được Đức Thánh Linh
hoàn thiện. Lòng ngươi càng có thể tĩnh lặng trước Đức Chúa Trời, thìthần trí ngươi sẽ càng nhạy
cảm vàtinh tế hơn, và càng có khả năng nhận thức được Đức Thánh Linh cảm thúc nó như thế
nào, vàrồi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Một
mối quan hệ bình thường giữa người với người được thiết lập trên nền tảng làtrao tấm lòng họ cho
Đức Chúa Trời, chứ không phải thông qua nỗ lực của con người. Không có Đức Chúa Trời trong
lòng, những mối quan hệ giữa con người chỉ đơn thuần làmối quan hệ xác thịt. Chúng chẳng bình
thường màchỉ làsự buông thả theo dục vọng. Chúng lànhững mối quan hệ mà Đức Chúa Trời
khinh ghét, Ngài ghêtởm. Nếu ngươi nói rằng thần trí ngươi đã được cảm thúc, nhưng ngươi luôn
muốn cósự thông công với những người ngươi thích, với bất kỳ người nào ngươi coi trọng, vànếu
người nào khác đang theo đuổi nhưng ngươi không thích họ, thậm chícó thành kiến với họ và
không chịu kết giao với họ, thì đấy lại làmột bằng chứng nữa cho thấy ngươi chịu ảnh hưởng của
cảm xúc vàchẳng cómột mối quan hệ bình thường nào với Đức Chúa Trời. Ngươi đang cố gắng
lừa phỉnh Đức Chúa Trời và che đậy sự xấu xa của mình màthôi. Ngay cả khi ngươi có thể chia
sẻ chút hiểu biết nhưng lại códụng ýsai trái, thìmọi việc ngươi làm chỉ tốt theo tiêu chuẩn của
con người mà thôi. Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi ngươi, ngươi chỉ đang hành động theo xác
thịt, chứ không phải theo trọng trách của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể lắng lòng trước Đức
Chúa Trời và có tương tác bình thường với tất cả những ai yêu mến Đức Chúa Trời, chỉ khi đó
ngươi mới phùhợp để Đức Chúa Trời sử dụng. Theo các này, dù ngươi kết giao với người khác
theo cách nào, thì nó cũng không theo triết lýsống, màsẽ là trước Đức Chúa Trời, sống theo cách
quan tâm đến trọng trách của Ngài.
Trích từ “Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời làrất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác
thịt

Hãy đọc mọi lời phán của Đức Chúa Trời và đưa chúng vào thực hành ngay khi ngươi hiểu
chúng. Cólẽ đã có những lúc xác thịt ngươi yếu đuối, hoặc ngươi dấy loạn, hoặc ngươi chống đối;
bất kể ngươi đã hành xử ra sao trong quákhứ, điều đó cũng không mấy quan trọng, vàkhông thể

nào cản trở cuộc đời ngươi trưởng thành ngày hôm nay. Miễn làhiện tại, ngươi có thể cómối quan
hệ bình thường với Đức Chúa Trời, làcóhy vọng rồi. Nếu cósự thay đổi trong ngươi mỗi lần đọc
lời Đức Chúa Trời, và người khác cóthể nhận ra đời sống của ngươi đã thay đổi tốt hơn, thì điều
đó cho thấy mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời giờ đây là bình thường và đã được chỉnh
đốn. Đức Chúa Trời không đối xử với mọi người chiếu theo những vi phạm của họ. Một khi ngươi
đã hiểu vàtrở nên cónhận thức, chừng nào ngươi có thể ngừng phản nghịch hoặc chống đối, thì
Đức Chúa Trời vẫn sẽ rủ lòng thương xót ngươi. Khi ngươi có được hiểu biết vàquyết tâm mưu
cầu được Đức Chúa Trời hoàn thiện, thìtình trạng của ngươi trước nhan Đức Chúa Trời sẽ trở nên
bình thường. Dù cho ngươi đang làm gì, hãy cân nhắc những điều sau đây trong lúc đang làm: Nếu
tôi làm thế này, Đức Chúa Trời sẽ nghĩ gì? Việc này cóích gìcho anh chị em tôi không? Việc này
có ích gì cho công tác trong nhà Đức Chúa Trời không? Dùtrong sự cầu nguyện, thông công, lời
nói, việc làm, hay tiếp xúc với người khác, hãy xem xét những ý định của ngươi, và kiểm tra xem
liệu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời có bình thường hay không. Nếu ngươi không thể
nhận ra những ý định và suy nghĩ của bản thân ngươi, thì điều này có nghĩa là ngươi thiếu sự sáng
suốt, và như thế chứng tỏ ngươi hiểu quáítvề lẽ thật. Nếu ngươi có thể hiểu rõmọi việc Đức Chúa
Trời làm vàcó thể nhận thức mọi sự qua lăng kính của lời Ngài, đứng về phía Ngài, thìnhững
quan điểm của ngươi sẽ trở nên đúng đắn. Do đó, thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa
Trời làtối quan trọng với bất kỳ ai tin vào Đức Chúa Trời, mọi người phải xem đây là nhiệm vụ
quan trọng nhất vàlàsự kiện lớn nhất trong đời mình. Mọi việc ngươi làm đều được đánh giá bằng
việc ngươi có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời hay không. Nếu mối quan hệ của ngươi
với Đức Chúa Trời bình thường vànhững ý định của ngươi đúng đắn, thìcứ việc làm. Để giữ mối
quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ngươi không được sợ mất đi những lợi ích cá nhân; ngươi
không thể để Sa-tan thắng thế, ngươi không thể để Sa-tan nắm giữ ngươi, và ngươi không thể để
Sa-tan biến ngươi thành trò cười. Cónhững ý định như thế làdấu hiệu cho thấy mối quan hệ của
ngươi với Đức Chúa Trời là bình thường – không phải vìxác thịt, màvìsự bình an trong tâm linh,
vìmục đích đạt được công tác của Đức Thánh Linh, và đáp ứng ýmuốn của Đức Chúa Trời. Để
bước vào trạng thái đúng đắn, ngươi phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời vàchỉnh
đốn quan điểm của ngươi về niềm tin vào Đức Chúa Trời. Điều này là để cho Đức Chúa Trời có
thể thu phục ngươi, và để cho Ngài cóthể biểu lộ những hoa trái của lời Ngài nơi ngươi và khai
sáng cũng như soi sáng cho ngươi hơn nữa. Như vậy, ngươi sẽ làm đúng cách. Hãy tiếp tục ăn và
uống những lời Đức Chúa Trời ngày nay, bước vào cách hoạt động hiện thời của Đức Thánh Linh,
hành động theo những yêu cầu hiện nay của Đức Chúa Trời, không theo những phương pháp thực

hành lỗi thời, không bám vào những lề lối cũ, và bước vào cách làm việc hiện nay càng sớm càng
tốt. Như thế, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên hoàn toàn bình thường và ngươi
sẽ dấn bước trên con đường đúng đắn của niềm tin nơi Đức Chúa Trời.
Trích từ “Quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời như thế nào?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

4. Sự đứng đắn thánh thiện mà các tín đồ của Đức Chúa
Trời nên sở hữu
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Nhân cách bình thường bao gồm những khía cạnh nào? Sự sáng suốt, ýthức, lương tâm và
tính cách. Nếu ngươi có thể đạt được mức bình thường trong từng khía cạnh này, thìnhân tính của
ngươi sẽ là đạt yêu cầu. Ngươi nên có hình tượng của một người bình thường, ngươi nên giống
như một người tin vào Đức Chúa Trời. Ngươi không cần phải thành tựu quánhiều, hoặc tham gia
vào việc ngoại giao; ngươi chỉ cần làmột con người bình thường, với một ýthức bình thường, để
cóthể nhìn thấu mọi việc, vàít nhất cũng trông giống một người bình thường. Thế là đủ rồi! Mọi
điều yêu cầu ở ngươi hôm nay đều nằm trong khả năng của ngươi; đây không phải làkiểu cố lùa
vịt lên cành cây. Không một lời vôdụng hoặc một công việc vôích nào sẽ được thực hiện đối với
ngươi. Tất cả những sự xấu xa được bày tỏ hoặc biểu lộ trong đời sống của ngươi phải bị loại bỏ.
Các ngươi đã bị Sa-tan làm cho bại hoại và đầy ắp nọc độc của Sa-tan. Tất cả những gìyêu cầu ở
ngươi là loại bỏ tâm tính sa-tan bại hoại này. Không yêu cầu ngươi trở thành một nhân vật cấp cao,
một người nổi tiếng hay vĩ đại. Điều đó không có ích gì. Công tác được thực hiện trong các ngươi
có tính đến những gìvốn có trong các ngươi. Những gìTa yêu cầu mọi người được định ra trong
giới hạn. Nếu các ngươi thực hành theo cách thức vàgiọng điệu mànhững người tríthức nói, thì
không được; các ngươi sẽ không thể làm được điều đó. Với tố chất của các ngươi, ít nhất các ngươi
cóthể nói với sự khôn ngoan, tế nhị vàgiải thích mọi thứ một cách rõràng vàdễ hiểu. Đó là tất cả
những gìcần có để đáp ứng các yêu cầu. Nếu ítnhất ngươi có được sự sáng suốt vàýthức, thìbấy
nhiêu đó đủ rồi. Điều quan trọng nhất ngay bây giờ làloại bỏ tâm tính sa-tan bại hoại của ngươi.
Ngươi phải loại bỏ sự xấu xa được thể hiện trong ngươi. Làm sao ngươi có thể nói về ýthức cao
nhất vàsự hiểu biết sâu sắc nhất, nếu ngươi không loại bỏ những điều này? Nhiều người, thấy thời
đại đã thay đổi, không cóbất kỳ sự khiêm nhường hoặc kiên nhẫn nào, vàhọ cóthể cũng chẳng
cóbất kỳ tình yêu thương hoặc sự đứng đắn thánh thiện nào. Những kẻ như vậy thật ngu ngốc làm
sao! Họ còn có chút nhân tính bình thường nào không? Họ có bất kỳ lời chứng nào để thốt ra
không? Họ hoàn toàn không cósự sáng suốt hoặc ýthức nào. Tất nhiên, một vài khía cạnh trong
sự thực hành của con người bị lệch lạc vàsai lầm cần được chỉnh sửa; vídụ, đời sống thuộc linh
cứng nhắc trước đây của họ vàbộ dạng têliệt, khờ dại của họ – tất cả những điều này phải được
thay đổi. Thay đổi không có nghĩa là để ngươi trở nên phóng đãng hoặc nuông chiều xác thịt, nói
bất cứ điều gìmình muốn. Ngươi không được ăn nói lỏng lẻo. Có cách nói vàcách ứng xử của

một người bình thường lànói một cách mạch lạc, “có” thì nói “có”, và “không” thì nói “không”.
Bám vào sự thật vànói một cách phùhợp. Đừng lừa lọc, đừng dối trá. Phải hiểu được những giới
hạn màmột người bình thường cóthể đạt tới liên quan đến sự thay đổi về tâm tính. Nếu không
ngươi sẽ không thể bước vào thực tế.
Trích từ “Nâng cao tố chất là để nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong tâm tính của con người bình thường, không cósự quanh co hay giả dối, con người có
mối quan hệ bình thường với nhau, họ không lẻ loi, vàcuộc sống của họ không xoàng xĩnh, cũng
không suy đồi. Vìvậy, Đức Chúa Trời cũng được tôn cao giữa hết thảy; lời Ngài tràn ngập trong
nhân loại, con người sống trong hòa bình với nhau và dưới sự chăm sóc, bảo vệ của Đức Chúa
Trời, thế gian đầy thuận hòa, không cósự can thiệp của Sa-tan, vàsự vinh hiển của Đức Chúa Trời
làquan trọng nhất trong nhân loại. Những người như thế giống như các thiên sứ: thanh sạch, đầy
khílực, không bao giờ than van về Đức Chúa Trời, vàtận hiến mọi nỗ lực của mình cho sự vinh
hiển của Đức Chúa Trời trên đất màthôi.
Trích từ “Chương 16” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác
thịt

Ta córất nhiều hy vọng. Ta hy vọng các ngươi có thể cư xử một cách đúng đắn và đúng mực;
thực hiện bổn phận của mình một cách trung tín, có được lẽ thật vànhân tính, lànhững người có
thể từ bỏ mọi thứ mình có vàthậm chísự sống mình cho Đức Chúa Trời, v.v. Tất cả những hy
vọng này bắt nguồn từ những khiếm khuyết của các ngươi cùng sự bại hoại vàbất tuân của các
ngươi.
Trích từ “Sự vi phạm sẽ dẫn con người xuống địa ngục” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những người được Đức Chúa Trời trọng dụng, xét bề ngoài cóthể làvôlývàkhông cómối
quan hệ bình thường với người khác, dùhọ nói hợp lẽ, không nói năng bất cẩn, vàluôn cóthể lắng
lòng trước Đức Chúa Trời. Đây chính xác là kiểu người đủ điều kiện để được Đức Thánh Linh
dùng đến. Con người “vô lý” mà Đức Chúa Trời nói đến này dường như chẳng cómối quan hệ
bình thường với người khác, vàhọ cũng chẳng quan tâm gìnhiều đến thứ tình yêu bề ngoài hay
những thực hành bề ngoài, nhưng khi truyền đạt những vấn đề thuộc linh, họ cóthể mở lòng và
cung cấp cho người khác một cách bất vị kỷ với những sự khai sáng vàsoi sáng màhọ đã có được
nhờ trải nghiệm thực tế trước Đức Chúa Trời. Đây là cách họ thể hiện tình yêu với Đức Chúa Trời

vàthỏa mãn ýmuốn của Đức Chúa Trời. Khi những người khác đều vu khống vànhạo báng họ,
họ cóthể tránh được việc bị chi phối bởi những con người, sự việc, hay sự vật bên ngoài, vàvẫn
cóthể lắng lòng trước Đức Chúa Trời. Một người như thế dường như có được những thấu suốt độc
nhất vô nhị của riêng mình. Cho dù người khác có làm gì đi nữa, lòng họ không bao giờ rời xa
Đức Chúa Trời. Khi người khác chuyện phiếm hào hứng và hài hước, thìlòng họ vẫn ở trước Đức
Chúa Trời, chiêm niệm lời Đức Chúa Trời hoặc thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng,
tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời. Họ không bao giờ xem việc duy trìnhững mối quan hệ bình
thường với người khác làquan trọng. Người như thế dường như không có triết lý sống. Xét bề
ngoài, người này sôi nổi, dễ mến, và ngây thơ, nhưng cũng có được tính cách điềm đạm. Đấy là
hình tượng của một kiểu người được Đức Chúa Trời trọng dụng. Những thứ như triết lýsống hay
“lý trí thông thường” đơn giản làkhông cótác dụng với kiểu người này; đây là kiểu người đã dâng
trọn lòng mình cho lời Đức Chúa Trời và dường như trong lòng họ chỉ có Đức Chúa Trời màthôi.
Đây là kiểu người mà Đức Chúa Trời gọi làmột người “phi lý trí”, và đây chính là kiểu người
được Đức Chúa Trời trọng dụng. Đặc điểm của một người được Đức Chúa Trời trọng dụng là:
Cho dùở đâu hay lúc nào, lòng họ luôn ở trước Đức Chúa Trời, và dù cho người khác cóthể phóng
đãng thế nào, có chìm đắm trong dục vọng vàxác thịt thế nào, thìtấm lòng người này vẫn không
bao giờ xa rời Đức Chúa Trời, vàhọ không bao giờ chạy theo đám đông. Chỉ cókiểu người này
mới thích hợp để Đức Chúa Trời sử dùng, vàchỉ có kiểu người này mới được Đức Thánh Linh
hoàn thiện. Nếu ngươi không thể đạt được những điều này, thì ngươi không đủ tư cách để được
Đức Chúa Trời thu phục, và để được Đức Thánh Linh hoàn thiện.
Trích từ “Việc thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời làrất quan trọng” trong Lời xuất hiện trong xác
thịt

Những người cólẽ thật lànhững người mà, trong những kinh nghiệm thực tế của họ, cóthể
đứng vững trong chứng ngôn của họ, kiên định với lập trường của họ, đứng về phía Đức Chúa
Trời, không bao giờ rút lui, vànhững người cóthể cómối liên hệ bình thường với những ai yêu
mến Đức Chúa Trời, những người cóthể vâng lời Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối khi mọi việc
xảy ra với họ, vàcó thể vâng lời Đức Chúa Trời cho đến chết. Sự thực hành vàtỏ lộ của ngươi
trong đời thực làchứng ngôn về Đức Chúa Trời, chúng làviệc sống bày tỏ ra của con người vàlời
chứng về Đức Chúa Trời, và điều này làthực sự vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời;
khi ngươi đã trải nghiệm đến mức này thìsẽ đạt được hiệu quả xứng đáng. Ngươi được sở hữu sự
sống bày tỏ ra thật sự vàmỗi hành động của ngươi được những người khác nhìn với vẻ ngưỡng

mộ. Trang phục vàdiện mạo bên ngoài của ngươi không nổi bật, nhưng ngươi sống bày tỏ ra một
cuộc sống vô cùng tin kính, và khi ngươi truyền đạt lời của Đức Chúa Trời, ngươi được Ngài
hướng dẫn và khai sáng. Ngươi có thể nói ýmuốn của Đức Chúa Trời bằng lời của ngươi, truyền
đạt hiện thực, và ngươi hiểu nhiều về việc phụng sự trong linh hồn. Ngươi thẳng thắn trong cách
nói, ngươi đàng hoàng và chính trực, không đối đầu và đúng mực, cóthể vâng theo sự xếp đặt của
Đức Chúa Trời và đứng vững trong chứng ngôn của mình khi mọi việc xảy ra với ngươi, và ngươi
bình tĩnh, điềm tĩnh bất kể đang đối phóchuyện gì đi nữa. Loại người này đã thực sự thấy được
tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Một số người vẫn còn trẻ, nhưng họ hành động như một người
ở tuổi trung niên; họ chín chắn; sở hữu lẽ thật, và được những người khác ngưỡng mộ – và đây là
những người cóchứng ngôn vàlàsự biểu hiện của Đức Chúa Trời.
Trích từ “Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

5. Đức tin nơi Đức Chúa Trời không nên chỉ làtì
m kiếm sự
bình an và các phước lành
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Con người đã đạt được gìkể từ lần đầu tiên bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời? Ngươi đã biết
được gìvề Đức Chúa Trời? Ngươi đã thay đổi được bao nhiêu nhờ đức tin của mình nơi Đức Chúa
Trời? Hiện nay, tất cả các ngươi đều biết rằng đức tin của con người nơi Đức Chúa Trời không chỉ
vìsự cứu rỗi linh hồn vàsự yên ổn về thể xác, hay đức tin đó cũng không phải để làm phong phú
cuộc sống của họ qua việc yêu mến Đức Chúa Trời, v.v. Như hiện tại, nếu ngươi yêu Đức Chúa
Trời để có được sự yên ổn về thể xác hay thú vui nhất thời, thìcuối cùng, ngay cả khi tình yêu
Đức Chúa Trời của ngươi đạt đến cực đỉnh và ngươi không đòi hỏi gì thêm, thì tình yêu ngươi tìm
kiếm vẫn làmột tình yêu hỗn tạp và không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những ai dùng tình yêu
dành cho Đức Chúa Trời để làm phong phúsự tồn tại nhàm chán của mình, và để lấp đầy khoảng
trống trong lòng mình, làkiểu người tham muốn một cuộc sống dễ dàng, chứ không phải là người
thật sự theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Thứ tình yêu này bị ép buộc, theo đuổi sự thỏa
mãn về tinh thần, và Đức Chúa Trời không cần loại tình yêu này. Vậy thìtình yêu của ngươi là
loại nào? Ngươi yêu Đức Chúa Trời vì điều gì? Tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời ngay
bây giờ đang có trong ngươi được bao nhiêu? Tình yêu của đa số các ngươi là loại tình yêu vừa
được đề cập trên đây. Loại tình yêu này chỉ cóthể duy trìhiện trạng; nókhông thể đạt đến sự bất
biến, cũng không thể bén rễ trong con người. Loại tình yêu này chỉ giống như một bông hoa nở rồi
tàn màkhông kết trái. Nói cách khác, sau khi ngươi đã từng yêu Đức Chúa Trời theo cách này,
nếu không cóai dẫn dắt ngươi trên con đường phía trước, thì ngươi sẽ gục ngã. Nếu ngươi chỉ có
thể yêu Đức Chúa Trời trong thời kỳ yêu Đức Chúa Trời, nhưng sau đó, tâm tính sống của ngươi
vẫn không thay đổi, thì ngươi sẽ không thể thoát khỏi màn ảnh hưởng của sự tối tăm, ngươi sẽ
không thể thoát khỏi xiềng xích của Sa-tan vàtròlừa bịp của nó. Không ai như vậy cóthể được
Đức Chúa Trời thu nhận hoàn toàn; cuối cùng, tinh thần, linh hồn, vàthể xác của họ vẫn thuộc về
Sa-tan. Không cógìnghi ngờ về điều này. Những ai không thể được Đức Chúa Trời thu nhận hoàn
toàn sẽ trở về nơi ban đầu, tức làtrở về với Sa-tan, vàhọ sẽ đi xuống hồ lửa và diêm sinh để chấp
nhận sự trừng phạt tiếp theo từ Đức Chúa Trời. Những ai được Đức Chúa Trời thu nhận lànhững
người đã từ bỏ Sa-tan vàthoát khỏi quyền của hắn. Họ chính thức được tính làdân sự của vương
quốc. Đây là cách trở thành dân sự của vương quốc.
Trích từ “Quan điểm các tín đồ cần có” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hôm nay, để tin vào Đức Chúa Trời thực tế, ngươi phải đặt chân lên con đường đúng. Nếu
tin vào Đức Chúa Trời, ngươi đừng chỉ tìm kiếm ơn phước, màhãy yêu kính Chúa vàbiết đến Đức
Chúa Trời. Bằng sự khai sáng của Ngài vàbằng sự theo đuổi của cá nhân mình, ngươi có thể ăn
uống lời Ngài, hình thành hiểu biết thật sự về Đức Chúa Trời, và dành cho Đức Chúa Trời một
tình yêu chân thật đến từ sâu thẳm trong lòng ngươi. Nói cách khác, khi tình yêu ngươi dành cho
Đức Chúa Trời làchân thật nhất vàkhông ai có thể hủy hoại hay ngáng đường tình yêu thương
của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, thì lúc này ngươi mới đi đúng con đường của đức tin nơi Đức
Chúa Trời. Điều này chứng tỏ rằng ngươi thuộc về Đức Chúa Trời, bởi trái tim ngươi giờ đã là vật
sở hữu của Đức Chúa Trời vàvìthế ngươi không thể bị thứ gìkhác chiếm hữu nữa. Qua kinh
nghiệm của ngươi, qua cái giá mà ngươi đã phải trả, vàqua công tác của Đức Chúa Trời mà ngươi
cóthể phát triển nên một tình yêu thương tự nguyện dành cho Đức Chúa Trời – vàkhi làm thế,
ngươi sẽ thoát khỏi sự ảnh hưởng của Sa-tan vàsống trong ánh sáng lời Đức Chúa Trời. Chỉ khi
đã thoát khỏi ảnh hưởng của bóng tối ngươi mới được xem là đã được Đức Chúa Trời thu nhận.
Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi phải cố gắng theo đuổi mục tiêu này. Đây là
bổn phận của mỗi người các ngươi. Không ai trong các ngươi được tự mãn với thực trạng của mọi
sự. Đối với công tác của Đức Chúa Trời, không được lưỡng lự và cũng không được xem nhẹ. Hãy
nghĩ về Đức Chúa Trời trên mọi phương diện vàvào mọi lúc, vàhãy làm mọi sự vì Đức Chúa Trời.
Vàbất cứ khi nào ngươi nói hay làm gì, hãy đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Chỉ
có như thế ngươi mới cóthể hợp lòng Đức Chúa Trời.
Trích từ “Ngươi phải sống vìlẽ thật khi ngươi tin ở Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Một người phục vụ Đức Chúa Trời không chỉ nên biết cách chịu khổ vì Ngài, hơn thế nữa,
họ nên hiểu rằng mục đích của việc tin vào Đức Chúa Trời là để theo đuổi tình yêu dành cho Ngài.
Đức Chúa Trời sử dụng ngươi không chỉ để tinh luyện ngươi hoặc để khiến ngươi chịu khổ, mà
đúng hơn, Ngài sử dụng ngươi để ngươi có thể biết những hành động của Ngài, biết ý nghĩa thực
sự của cuộc đời con người, và đặc biệt, để ngươi có thể biết rằng phục vụ Đức Chúa Trời không
phải làmột nhiệm vụ dễ dàng. Trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời không phải là để tận
hưởng ân điển, mà thay vào đó là chịu khổ vìtình yêu của ngươi dành cho Ngài. Vì ngươi được
hưởng ân điển của Đức Chúa Trời, ngươi cũng phải hưởng lấy hình phạt của Ngài; ngươi phải trải
nghiệm tất cả những điều này. Ngươi có thể trải nghiệm sự khai sáng của Đức Chúa Trời trong
ngươi, và ngươi cũng có thể trải nghiệm cách Ngài xử lý ngươi và phán xét ngươi. Bằng cách này,
trải nghiệm của ngươi sẽ toàn diện. Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác phán xét vàhình phạt

của Ngài trên ngươi. Lời Đức Chúa Trời đã xử lý ngươi, nhưng không chỉ có vậy, nó còn khai
sáng và soi sáng cho ngươi. Khi ngươi tiêu cực vàyếu đuối, Đức Chúa Trời lo lắng cho ngươi. Hết
thảy công tác này là để cho ngươi biết rằng mọi thứ về con người đều nằm trong những sự sắp đặt
của Đức Chúa Trời. Ngươi có thể nghĩ rằng tin vào Đức Chúa Trời làchịu khổ, hoặc làm đủ thứ
việc cho Ngài; ngươi có thể nghĩ rằng mục đích của việc tin vào Đức Chúa Trời là để cho xác thịt
ngươi có thể được bình an, hoặc để cho mọi thứ trong cuộc đời ngươi diễn ra suôn sẻ, hoặc để cho
ngươi có thể được thoải mái vàthanh thản trong mọi việc. Tuy nhiên, không điều nào trong số này
làmục đích mà mọi người nên gán cho niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tin vì những
mục đích này, thì quan điểm của ngươi là không đúng, và đơn giản là ngươi không thể được hoàn
thiện. Những hành động của Đức Chúa Trời, tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, sự khôn
ngoan của Ngài, lời Ngài, cùng sự kỳ diệu vàkhông thể dò lường của Ngài làtất cả những điều
mọi người nên hiểu. Sau khi đã có được sự hiểu biết này rồi, ngươi nên dùng nó để rũ bỏ khỏi lòng
mình tất cả những yêu cầu, hy vọng, vàýniệm cánhân. Chỉ bằng cách loại bỏ những điều này thì
ngươi mới cóthể đáp ứng được những điều kiện Đức Chúa Trời đòi hỏi, vàchỉ bằng cách làm điều
này, ngươi mới cóthể có được sự sống vàlàm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Mục đích tin vào Đức
Chúa Trời là để làm thỏa lòng Ngài và để sống bày tỏ ra tâm tính mà Ngài đòi hỏi, hầu cho những
hành động vàsự vinh hiển của Ngài cóthể được thể hiện qua nhóm người không xứng đáng này.
Đây là quan điểm đúng đắn đối với việc tin vào Đức Chúa Trời, và đây cũng là mục tiêu ngươi
nên tìm kiếm. Ngươi nên có quan điểm đúng đắn về việc tin vào Đức Chúa Trời và ngươi nên tìm
cách đạt được lời Đức Chúa Trời. Ngươi cần phải ăn uống lời Đức Chúa Trời và ngươi phải cóthể
sống bày tỏ ra lẽ thật, và đặc biệt, ngươi phải cóthể thấy được những việc làm thực tế của Ngài,
những việc làm tuyệt vời của Ngài trên khắp toàn thể vũ trụ, cũng như công tác thực tế Ngài làm
trong xác thịt. Thông qua những trải nghiệm thực tế của mình, mọi người cóthể thấy rõ cách Đức
Chúa Trời làm công tác của Ngài trên họ vàýmuốn của Ngài đối với họ. Mục đích của hết thảy
điều này là để loại bỏ tâm tính sa-tan bại hoại của mọi người. Sau khi đã rũ bỏ mọi sự ôuế vàbất
chính bên trong ngươi, gạt bỏ những ý định sai trái của ngươi, và đã phát triển đức tin thực sự vào
Đức Chúa Trời – chỉ với đức tin thật sự thì ngươi mới cóthể thực sự yêu Đức Chúa Trời. Ngươi
chỉ cóthể thành thật yêu Đức Chúa Trời trên nền tảng niềm tin của ngươi vào Ngài. Ngươi có thể
nào có được tình yêu dành cho Đức Chúa Trời màkhông cần tin vào Ngài không? Vì ngươi tin
vào Đức Chúa Trời, ngươi không thể mùmờ về điều đó. Một số người trở nên tràn đầy sức sống
ngay khi họ thấy rằng đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ mang lại cho họ những phước lành, nhưng rồi
lại mất hết năng lượng ngay khi họ thấy mình phải chịu đựng những sự tinh luyện. Đó có phải là

tin vào Đức Chúa Trời không? Cuối cùng, ngươi phải đạt được sự vâng phục hoàn toàn vàtuyệt
đối trước Đức Chúa Trời trong đức tin của mình. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng vẫn có
những đòi hỏi với Ngài, cónhiều quan niệm tôn giáo ngươi không thể đặt xuống, những lợi ích cá
nhân ngươi không thể từ bỏ, và ngươi vẫn tìm kiếm những phước lành của xác thịt vàmuốn Đức
Chúa Trời cứu rỗi xác thịt của ngươi, cứu rỗi linh hồn ngươi – đây đều lànhững hành vi của người
có quan điểm sai lầm. Mặc dùnhững người cóniềm tin tôn giáo có đức tin vào Đức Chúa Trời,
nhưng họ không tìm cách thay đổi tâm tính của mình và không theo đuổi kiến thức về Đức Chúa
Trời, mà thay vào đó, chỉ tìm kiếm những lợi ích của xác thịt. Nhiều người trong số các ngươi có
đức tin thuộc phạm trùniềm tin tôn giáo; đây không phải là đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời.
Để tin vào Đức Chúa Trời, con người phải sở hữu một tấm lòng sẵn sàng chịu khổ vìNgài vàý
chítừ bỏ chính mình. Trừ khi con người đáp ứng hai điều kiện này, nếu không đức tin của họ vào
Đức Chúa Trời không cógiátrị, vàhọ sẽ không thể đạt được sự thay đổi trong tâm tính của mình.
Chỉ những người thực sự theo đuổi lẽ thật, tìm kiếm kiến thức về Đức Chúa Trời, và theo đuổi sự
sống mới lànhững người thực sự tin vào Đức Chúa Trời.
Trích từ “Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Bây giờ các ngươi đã hiểu đức tin nơi Đức Chúa Trời là gì chưa? Đức tin nơi Đức Chúa Trời
cóphải làtrông thấy những dấu kỳ vàphép lạ không? Hay đó có phải làsự thăng thiên không? Tin
vào Đức Chúa Trời không hề làchuyện dễ dàng. Những nghi thức tôn giáo đó nên được dẹp bỏ;
theo đuổi việc chữa lành người bệnh và xua đuổi ma quỷ, chútâm vào những dấu kỳ vàphép lạ,
thèm muốn nhiều hơn những ân điển, bình an vàniềm vui của Đức Chúa Trời, theo đuổi những
triển vọng vàsự thoải mái xác thịt – đây đều lànhững nghi thức tôn giáo, vànhững nghi thức tôn
giáo như vậy làmột loại đức tin mơ hồ. Đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời ngày nay là gì? Đó là
sự chấp nhận lời Đức Chúa Trời làsự sống thực tế của ngươi và biết đến Đức Chúa Trời từ lời Ngài
nhằm đạt đến một tình yêu đích thực đối với Ngài. Để rõ ràng hơn: Đức tin nơi Đức Chúa Trời là
để ngươi có thể vâng lời Đức Chúa Trời, yêu thương Đức Chúa Trời, vàthực hiện bổn phận phải
được thực hiện bởi một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đây là mục tiêu của việc tin ở Đức Chúa
Trời. Ngươi phải đạt được sự hiểu biết về sự đáng mến của Đức Chúa Trời, về việc Đức Chúa Trời
đáng tôn kính như thế nào, về việc Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác cứu rỗi giữa những loài
thọ tạo của Ngài vàlàm cho chúng hoàn thiện như thế nào – đây là những điều cốt yếu nhất trong
đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời. Đức tin nơi Đức Chúa Trời chủ yếu làsự chuyển biến từ
một đời sống xác thịt sang một đời sống yêu thương Đức Chúa Trời; từ việc sống trong sự bại hoại

sang việc sống trong sự sống của lời Đức Chúa Trời; đó là sự bước ra dưới quyền của Sa-tan và
sống dưới sự coi sóc vàbảo vệ của Đức Chúa Trời; đó là khả năng đạt được sự vâng phục trước
Đức Chúa Trời vàkhông vâng lời xác thịt; đó là việc để cho Đức Chúa Trời chiếm trọn tấm lòng
ngươi, để cho Đức Chúa Trời làm cho ngươi hoàn thiện, vàgiải phóng ngươi khỏi tâm tính Sa-tan
bại hoại. Đức tin nơi Đức Chúa Trời chủ yếu là để quyền năng và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời
cóthể được tỏ hiện nơi ngươi, để ngươi có thể thực hiện ýmuốn của Đức Chúa Trời, hoàn tất kế
hoạch của Đức Chúa Trời, vàcóthể mang lời chứng cho Đức Chúa Trời trước Sa-tan. Đức tin nơi
Đức Chúa Trời không nên chỉ xoay quanh mong muốn trông thấy những dấu kỳ vàphép lạ, cũng
không nên chỉ vìxác thịt của cá nhân ngươi. Đó phải làvề sự theo đuổi hiểu biết về Đức Chúa
Trời, cóthể vâng lời Đức Chúa Trời, vàcũng như Phi-e-rơ, vâng lời Ngài đến tận lúc chết. Đây là
những mục đích chính của việc tin vào Đức Chúa Trời. Người ta ăn uống lời Đức Chúa Trời là
nhằm biết đến Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Ngài. Ăn uống lời Đức Chúa Trời cho ngươi sự
hiểu biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời, chỉ sau đó thì ngươi mới cóthể vâng lời Ngài. Chỉ với hiểu
biết về Đức Chúa Trời thì ngươi mới cóthể yêu thương Ngài, và đây là mục tiêu mà con người
nên có trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời,
nếu ngươi đang luôn cố để trông thấy những dấu kỳ vàphép lạ, thì quan điểm về đức tin này nơi
Đức Chúa Trời làsai trật. Đức tin nơi Đức Chúa Trời chủ yếu làsự chấp nhận lời Đức Chúa Trời
làsự sống thực tế. Mục tiêu của Đức Chúa Trời chỉ đạt được bằng cách đưa vào thực hành những
lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời vàthực hiện chúng trong chính bản thân ngươi. Khi tin vào
Đức Chúa Trời, con người nên phấn đấu để được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, để cóthể
đầu phục Đức Chúa Trời, và để hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể vâng lời
Đức Chúa Trời mà không ca thán, quan tâm đến những mong muốn của Đức Chúa Trời, đạt tới
vóc giạc của Phi-e-rơ, và sở hữu phong thái của Phi-e-rơ mà Đức Chúa Trời nhắc đến, thì đó mới
là lúc ngươi đã đạt được thành công trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, và điều đó sẽ báo hiệu rằng
ngươi đã được Đức Chúa Trời thu phục.
Trích từ “Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngươi hi vọng rằng đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ không mang lại bất kỳ thử luyện, phiền
não, hay một chút khó khăn nào. Ngươi luôn tìm kiếm những thứ vôgiátrị và ngươi không coi
trọng sự sống, thay vào đó đặt những suy nghĩ ngông cuồng của mình lên trước lẽ thật. Ngươi thật
vôgiátrị! Ngươi sống như một con lợn – cógìkhác giữa ngươi với lợn vàchóchứ? Chẳng phải
những kẻ yêu mến xác thịt thay vìkiếm tì
m lẽ thật đều làsúc vật? Chẳng phải những người chết

không có linh hồn đều lànhững thây ma biết đi? Có bao nhiêu lời đã được phán dạy trong các
ngươi? Chỉ một chút công việc đã được thực hiện trong số các ngươi? Ta đã cung cấp trong các
ngươi bao nhiêu rồi? Thế vìcớ gì ngươi vẫn chưa có được điều đó? Ngươi có gì để phàn nàn?
Chẳng phải là ngươi chẳng có được gìbởi lẽ ngươi quá yêu xác thịt? Vàchẳng phải vì suy nghĩ
của ngươi quá ngông cuồng? Chẳng phải vì ngươi quá ngu ngốc? Nếu ngươi không thể có được
các phước lành này, ngươi có thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vìkhông cứu rỗi ngươi không? Điều
ngươi tìm kiếm làcóthể có được bình an sau khi tin vào Đức Chúa Trời, để con cái ngươi không
bị ốm đau, để chồng ngươi có công việc tốt, để con trai ngươi có người vợ hiền, để con gái ngươi
cótấm chồng tử tế, để trâu ngựa cóthể cày bừa tốt, để mùa màng cómột năm mưa thuận gióhòa.
Đây là những gì ngươi kiếm tìm. Sự tìm kiếm của ngươi chỉ là để cócuộc sống thoải mái, để tai
ương không đổ xuống gia đình ngươi, để phong ba bỏ qua ngươi, để cát bụi không chạm mặt ngươi,
để mùa màng không bị ngập úng, để thảm họa không ảnh hưởng tới ngươi, để sống trong sự bao
bọc của Đức Chúa Trời, để sống trong tổ ấm đủ đầy. Một kẻ hèn nhát như ngươi, luôn kiếm tìm
xác thịt – ngươi có tấm lòng không, ngươi có linh hồn không? Ngươi không phải làsúc vật ư? Ta
cho ngươi con đường màchẳng đòi hỏi nhận lại điều gì,vậy mà ngươi không theo đuổi. Ngươi có
phải làmột trong những người tin vào Đức Chúa Trời không? Ta ban cho ngươi cuộc đời con
người thực sự, nhưng ngươi không theo đuổi. Ngươi không khác gì chó hay lợn sao? Con lợn
không tìm kiếm cuộc sống con người, chúng không tìm kiếm việc được làm cho tinh sạch, và
chúng không hiểu cuộc đời làgì. Mỗi ngày, chúng chỉ đơn giản ăn no ngủ say. Ta đã cho ngươi
con đường nhưng ngươi vẫn chưa đạt được: Ngươi trắng tay. Ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống
này, cuộc sống của một con lợn không? Những người như vậy sống có ý nghĩa gì? Cuộc sống của
ngươi thật đáng khinh và hèn mọn, ngươi sống trong dơ bẩn và phóng túng, và ngươi không theo
đuổi bất kỳ mục tiêu nào; chẳng phải cuộc sống của ngươi hèn mọn nhất trong muôn loài? Các
ngươi có dám mặt dày mày dạn để nhìn vào Đức Chúa Trời không? Nếu các ngươi tiếp tục sống
như vậy, chẳng phải các ngươi sẽ không thu nhận được điều gì sao? Ngươi đã được trao con đường
thật nhưng cuối cùng ngươi có thể đạt được điều đó hay không còn tùy vào sự theo đuổi của riêng
ngươi.
Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hì
nh phạt vàsự phán xét” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngày nay ngươi yêu Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu? Và ngươi biết về mọi điều Đức Chúa
Trời đã thực hiện trong ngươi nhiều bao nhiêu? Đây là những điều ngươi nên tìm hiểu. Khi Đức
Chúa Trời đến trên đất, mọi điều Ngài đã làm trong con người và đã cho phép con người nhìn thấy

là để con người yêu kính Ngài vàthực sự biết Ngài. Việc con người cóthể chịu khổ vì Đức Chúa
Trời và đã có thể đi xa đến như vậy, một mặt lànhờ tình yêu của Đức Chúa Trời, vàmặt khác là
nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; hơn nữa, đó chính là nhờ sự phán xét vàcông tác hành phạt
mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong con người. Nếu các ngươi không có sự phán xét, hình phạt
vànhững sự thử luyện của Đức Chúa Trời, vànếu Đức Chúa Trời đã không khiến cho các ngươi
chịu khổ, thìthành thật mà nói, các ngươi không thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Công việc của
Đức Chúa Trời trong con người càng vĩ đại, vàsự đau khổ của con người càng lớn, thìcàng thấy
rõcông tác của Đức Chúa Trời có ý nghĩa ra sao, và lòng người càng cóthể thực sự yêu kính Đức
Chúa Trời. Làm thế nào để ngươi học được cách yêu kính Đức Chúa Trời? Nếu thiếu sự dày vòvà
sự tinh luyện, nếu thiếu những sự thử luyện đau đớn – và hơn nữa, nếu tất cả những gì Đức Chúa
Trời ban cho con người là ân điển, tình yêu và lòng thương xót – thìliệu ngươi có thể đạt đến độ
thực sự yêu kính Đức Chúa Trời không? Một mặt, trong những sự thử luyện của Đức Chúa Trời,
con người biết được những thiếu sót của mình vàthấy rằng họ tầm thường, đáng khinh và thấp
hèn, rằng họ chẳng có gìvàchẳng làgìcả; mặt khác, trong những sự thử luyện của Ngài, Đức
Chúa Trời tạo ra những môi trường khác nhau cho con người để khiến con người cóthể trải nghiệm
nhiều hơn về sự đáng mến của Đức Chúa Trời. Mặc dù nỗi đau là rất lớn, và đôi khi không thể
vượt qua được – thậm chí lên đến mức độ đau buồn tan nát – khi đã trải nghiệm nó, con người thấy
được công tác của Đức Chúa Trời trong họ đáng mến ra sao, vàchỉ dựa trên nền tảng này mới nảy
sinh ra trong con người tình yêu Đức Chúa Trời thực sự. Ngày nay, con người nhận thấy rằng chỉ
với ân điển, tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, họ không cókhả năng thực sự hiểu
được chính mình, huống gìlàhọ cóthể biết được bản chất của con người. Chỉ thông qua vừa sự
tinh luyện vừa sự phán xét của Đức Chúa Trời, vàtrong chính quátrình tinh luyện, thì con người
mới có thể biết được những thiếu sót của họ, vàbiết rằng họ chẳng có gì. Do đó, tình yêu Đức
Chúa Trời của con người được xây dựng trên nền tảng của sự tinh luyện vàsự phán xét của Đức
Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời, cómột cuộc sống gia đình yên
bình hoặc những phước lành vật chất, thì ngươi đã không có được Đức Chúa Trời, vàniềm tin của
ngươi vào Đức Chúa Trời không thể được coi là thành công. Đức Chúa Trời đã thực hiện một giai
đoạn của công tác về ân điển trong xác thịt, và đã ban phước lành vật chất cho con người, nhưng
con người không thể được làm cho hoàn thiện chỉ với ân điển, tình yêu và lòng thương xót mà thôi.
Trong những trải nghiệm của con người, họ bắt gặp phần nào tình yêu của Đức Chúa Trời vàthấy
được tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, nhưng khi đã trải nghiệm một thời gian, họ
nhận thấy rằng ân điển của Đức Chúa Trời, tình yêu và lòng thương xót của Ngài không thể làm

hoàn thiện con người, không thể phơi bày điều nào làbại hoại bên trong con người, vàkhông thể
giúp con người thoát khỏi tâm tính bại hoại của mì
nh, hoặc làm hoàn thiện tình yêu và đức tin của
mình. Công tác về ân điển của Đức Chúa Trời làcông việc của một giai đoạn, và con người không
thể dựa vào việc tận hưởng ân điển của Đức Chúa Trời để biết Đức Chúa Trời.
Trích từ “Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới cóthể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời”
trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nhiều người theo Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để đạt được ân phước
hay ngăn chặn tai ương. Ngay khi công tác và sự quản lýcủa Đức Chúa Trời được đề cập thìhọ
lại im lặng vàmất đi mọi hứng thú. Họ nghĩ rằng hiểu biết về những vấn đề tẻ nhạt đó sẽ chẳng
giúp đời sống của họ tăng trưởng hay cung cấp bất kỳ lợi ích gì.Kết quả là, mặc dùhọ đã nghe về
sự quản lýcủa Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ lưu tâm chút ít. Họ không xem nó là điều gì đó quý
giá để chấp nhận lấy, càng không nhận nó như một phần trong đời sống của họ. Những người như
thế chỉ cómột mục tiêu đơn giản trong việc theo Đức Chúa Trời, vàmục tiêu đó là để nhận lãnh
ân phước. Những người như thế chẳng màng chú ý đến bất kỳ thứ gìkhác màkhông trực tiếp liên
quan đến mục tiêu này. Đối với họ, không cómục tiêu nào chính đáng hơn là tin vào Đức Chúa
Trời để nhận lãnh ơn phước – đó chính là giá trị đức tin của họ. Nếu điều gì không đóng góp vào
mục tiêu này, họ cứ hoàn toàn thờ ơ với nó. Đây là tình hình của hầu hết mọi người tin vào Đức
Chúa Trời ngày nay. Mục tiêu và ý định của họ cóvẻ chính đáng, bởi vìkhi họ tin Đức Chúa Trời,
họ cũng dâng mình cho Đức Chúa Trời, dâng hiến cho Đức Chúa Trời, vàthực hiện bổn phận của
mình. Họ hy sinh tuổi trẻ, từ bỏ gia đình và sự nghiệp, vàthậm chícòn sống nhiều năm tất bật xa
gia đình. Vì mục đích cuối cùng của họ, họ thay đổi niềm hứng thúcủa riêng mình, quan điểm về
cuộc sống của mình, vàthậm chí là phương hướng tìm kiếm của mình; thế nhưng họ vẫn không
thể thay đổi mục tiêu đức tin của mình vào Đức Chúa Trời. Họ xuôi ngược để quản lýnhững lý
tưởng của chính họ; bất kể con đường có xa xôi, vàbất kể bao nhiêu chông gai vàtrở ngại trên
đường, họ vẫn bền bỉ vàkhông sợ hãi cái chết. Sức mạnh nào buộc họ phải tiếp tục dâng hiến bản
thân theo cách này? Liệu đó có phải là lương tâm của họ hay không? Liệu đó có phải làkhíchất
vĩ đại vàcao quýcủa họ hay không? Liệu đó có phải làquyết tâm chiến đấu với các thế lực ma
quỷ cho đến cùng của họ? Liệu đó có phải đức tin của họ nhằm làm chứng cho Đức Chúa Trời mà
không tìm kiếm phần thưởng? Liệu đó có phải lòng trung thành của họ trong việc sẵn sàng từ bỏ
mọi thứ để đạt được ýmuốn của Đức Chúa Trời? Hay đó là tinh thần cống hiến của họ luôn sẵn
lòng từ bỏ những đòi hỏi cá nhân vô độ? Đối với một người chưa từng hiểu công tác quản lýcủa

Đức Chúa Trời màvẫn cho đi quá nhiều, thì đó hoàn toàn là một phép màu! Bây giờ, hãy thôi bàn
thảo về việc những người này đã cho đi bao nhiêu. Tuy nhiên, hành xử của họ rất đáng để chúng
ta phân tích. Ngoài những lợi ích trực tiếp liên quan đến họ, liệu có còn các lý do nào khác để
những người màchẳng bao giờ hiểu Đức Chúa Trời lại dâng hiến quánhiều cho Ngài? Trong việc
này, chúng ta phát hiện ra một vấn đề mà trước đây chưa xác định được: Mối quan hệ của con
người với Đức Chúa Trời chỉ làmột thứ tư lợi trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người cho và người
nhận những ân phước. Nói thẳng ra, nógiống như mối quan hệ giữa người làm công và người chủ.
Người làm công làm việc chỉ để nhận thưởng của người chủ ban cho. Chẳng cótình cảm gìtrong
một mối quan hệ như thế, chỉ làsự đổi chác. Chẳng cóyêu mến hay được yêu mến, chỉ cósự bố
thí và thương xót. Chẳng cósự thấu hiểu, chỉ cósự phẫn nộ bị kìm nén vàsự lừa dối. Chẳng cósự
thân tình, chỉ cómột hố sâu ngăn cách không thể vượt qua. Bây giờ mọi thứ đã đến mức này, ai
cóthể đảo ngược được chiều hướng như thế? Vàmấy ai cókhả năng thực sự hiểu rằng mối quan
hệ này đã trở nên kinh khủng như thế nào? Ta tin rằng khi người ta chìm đắm trong niềm vui sướng
được phước, chẳng ai cóthể tưởng tượng mối quan hệ như vậy với Đức Chúa Trời lại đáng xấu
hổ vàkhócoi thế nào.
Điều đáng buồn nhất về niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời làhọ tiến hành việc quản
lýcủa chính họ giữa công tác của Đức Chúa Trời, màlại chẳng chú ý gì đến sự quản lýcủa Đức
Chúa Trời. Thất bại to lớn nhất của con người nằm ở chỗ làm thế nào mà, đồng thời với việc tì
m
cách vâng phục Đức Chúa Trời vàthờ phượng Ngài, con người cũng đang xây dựng đích đến lý
tưởng của riêng mình, và bày mưu làm thế nào để nhận lãnh được ân phước to lớn nhất và đích
đến tốt đẹp nhất. Cho dù có người hiểu rằng họ đáng thương, đáng ghét, và thảm hại dường nào,
mấy ai cóthể sẵn sàng từ bỏ lý tưởng vàniềm hy vọng của họ? Vàai có thể dừng bước vàthôi
không chỉ nghĩ về mỗi bản thân họ? Đức Chúa Trời cần những ai sẽ hợp tác cận kề với Ngài để
hoàn tất sự quản lýcủa Ngài. Ngài cần những ai sẽ vâng phục Ngài bằng cách dâng hiến toàn bộ
thân tâm cho công tác quản lýcủa Ngài. Ngài không cần đến những kẻ hằng ngày chỉ đưa tay cầu
xin từ Ngài, càng không cần những kẻ chỉ cho đi một ít màlại chờ đợi để được ban thưởng. Đức
Chúa Trời khinh ghét những kẻ chỉ đóng góp một phần nhỏ mọn, vàrồi tự mãn với việc làm của
mình. Ngài ghét những kẻ máu lạnh, những kẻ thấy phiền với công tác quản lýcủa Ngài vàchỉ
muốn nói về việc lên thiên đàng và nhận lãnh ân phước. Ngài càng ghêtởm hơn với những kẻ lợi
dụng cơ hội từ công tác Ngài làm để cứu rỗi nhân loại. Đó là bởi những người này chưa bao giờ
quan tâm đến những gì Đức Chúa Trời mong muốn đạt được và thu được thông qua công tác quản

lýcủa Ngài. Họ chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để cóthể tận dụng cơ hội do công tác của Đức
Chúa Trời mang lại để có được các ân phước. Họ chẳng quan tâm đến tấm lòng của Đức Chúa
Trời, màhoàn toàn bị chiếm cứ bởi những triển vọng vàsố phận của riêng mình. Những kẻ thấy
phiền về công tác quản lýcủa Đức Chúa Trời vàkhông cóchút hứng thúnào với việc Đức Chúa
Trời cứu rỗi nhân loại như thế nào vàýmuốn của Ngài, những kẻ đó chỉ đang làm những việc thỏa
mãn chính mình theo cách tách biệt khỏi công tác quản lý của Đức Chúa Trời. Hành xử của họ
không được nhớ đến hay chấp thuận bởi Đức Chúa Trời – càng không được Đức Chúa Trời ưu ái
xem xét đến.
Trích từ “Con người chỉ cóthể được cứu rỗi giữa sự quản lýcủa Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Giờ đây ngươi nên theo đuổi điều gì? Liệu ngươi có khả năng làm chứng cho công tác của
Đức Chúa Trời hay không, liệu ngươi có thể trở thành một sự chứng nhận vàmột sự biểu hiện của
Đức Chúa Trời hay không, vàliệu ngươi có phù hợp để được Ngài sử dụng hay không – đây là
những điều ngươi nên tìm kiếm. Đức Chúa Trời đã thực sự làm được bao nhiêu việc trong ngươi?
Ngươi đã nhìn thấy bao nhiêu, ngươi đã chạm được bao nhiêu? Ngươi đã kinh qua và nếm trải bao
nhiêu? Bất kể Đức Chúa Trời đã thử ngươi, xử lý, hay sửa dạy ngươi, thì những hành động và
công tác của Ngài đã được thực hiện trên ngươi. Nhưng là một người tin vào Đức Chúa Trời vàlà
một người sẵn sàng theo đuổi để được Ngài hoàn thiện, ngươi có thể làm chứng cho công tác của
Đức Chúa Trời trên cơ sở trải nghiệm thực tế của mình không? Ngươi có thể sống trọn lời Đức
Chúa Trời thông qua trải nghiệm thực tế của mình không? Ngươi có thể chu cấp cho những người
khác thông qua kinh nghiệm thực tế của bản thân, dâng trọn đời mình để làm chứng cho công tác
của Đức Chúa Trời không? Để làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời, ngươi phải dựa vào
kinh nghiệm, kiến thức của ngươi, và cái giá ngươi đã trả. Chỉ như vậy ngươi mới cóthể đáp ứng
ý muốn của Ngài. Ngươi có phải là người làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời không?
Ngươi có khát vọng này không? Nếu ngươi có thể làm chứng cho danh của Ngài, và hơn thế nữa,
cho công tác của Ngài, vànếu ngươi có thể sống trọn hình tượng màNgài yêu cầu đối với dân sự
của Ngài, thì ngươi là một chứng nhân cho Đức Chúa Trời. Làm thế nào để ngươi thực sự làm
chứng cho Đức Chúa Trời? Ngươi làm điều đó bằng cách tìm kiếm và khao khát được sống trọn
lời Đức Chúa Trời, vàbằng cách làm chứng với lời nói của ngươi, cho mọi người biết công tác
của Ngài vàthấy những hành động của Ngài. Nếu ngươi thực sự tìm kiếm tất cả những điều này,
thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Nếu tất cả những gì ngươi tìm kiếm là được Đức Chúa
Trời hoàn thiện vàsau hết được ban phước, thì quan điểm về đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời

không thuần khiết. Ngươi nên theo đuổi cách để thấy những việc làm của Đức Chúa Trời trong
đời thực, cách để làm thỏa lòng Ngài khi Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài cho ngươi, và tìm kiếm
cách ngươi nên làm chứng cho sự kỳ diệu vàsự khôn ngoan của Ngài, và cách để làm chứng cho
việc Ngài sửa dạy vàxử lý ngươi như thế nào. Đây toàn bộ lànhững điều ngươi phải đang suy
ngẫm lúc này. Nếu tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời chỉ để ngươi có thể chia sẻ sự vinh
hiển của Đức Chúa Trời sau khi Ngài hoàn thiện ngươi, thì tình yêu đó vẫn chưa đủ vàkhông thể
đáp ứng được những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Ngươi cần cókhả năng làm chứng cho công tác
của Đức Chúa Trời, đáp ứng những đòi hỏi của Ngài, vàtrải nghiệm công tác mà Ngài đã làm trên
mọi người một cách thực tế. Cho dùlànỗi đau, nước mắt, hay nỗi buồn, ngươi phải trải nghiệm
tất cả những điều này trong khi thực hành. Chúng là để hoàn thiện ngươi thành một người làm
chứng cho Đức Chúa Trời. Chính xác thì điều gìhiện giờ đang buộc ngươi chịu khổ vàtìm kiếm
sự hoàn thiện? Có phải sự đau khổ hiện tại của ngươi thực sự là vì yêu Đức Chúa Trời vàlàm
chứng cho Ngài không? Hay đó là vì những phước lành của xác thịt, vìtriển vọng tương lai và số
phận của ngươi? Mọi ý định, động lực, vàmục tiêu mà ngươi theo đuổi phải được chỉnh đốn và
không thể bị dẫn dắt bởi ýmuốn riêng của ngươi.
Trích từ “Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

6. Ý nghĩa của sự đau khổ vàloại đau khổ nào màcác tí
n
đồ của Đức Chúa Trời phải chịu
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Ngày nay, hầu hết mọi người đều không cókiến thức đó. Họ tin rằng việc chịu khổ làvôgiá
trị, họ bị thế giới từ bỏ, cuộc sống gia đình của họ gặp khó khăn, họ không được Đức Chúa Trời
yêu thương, và tiền đồ của họ thật ảm đạm. Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và
suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Đây không phải làsự yêu kính Đức Chúa Trời thực sự;
những người như thế lànhững kẻ hèn nhát, họ không cósự kiên trì, họ yếu đuối vàbất lực! Đức
Chúa Trời mong muốn con người yêu kính Ngài, nhưng con người càng yêu kính Ngài thìcon
người càng chịu khổ, và con người càng yêu kính Ngài thìnhững sự thử luyện của con người càng
lớn. Nếu ngươi yêu kính Ngài, thì mọi loại đau khổ sẽ xảy đến với ngươi – vànếu ngươi không
yêu kính, thìcólẽ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ cho ngươi, và mọi thứ xung quanh ngươi sẽ bình yên.
Khi ngươi yêu kính Đức Chúa Trời, ngươi sẽ cảm thấy rằng nhiều thứ xung quanh ngươi là không
thể vượt qua được, vàvìvóc giạc của ngươi quá nhỏ bé nên ngươi sẽ được tinh luyện; hơn nữa,
ngươi sẽ không cókhả năng làm hài lòng Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ luôn cảm thấy rằng ýmuốn
của Đức Chúa Trời quácao cả, rằng nó vượt khỏi tầm với của con người. Bởi vìtất cả những điều
này, ngươi sẽ được tinh luyện – bởi vìcónhiều sự yếu đuối bên trong ngươi, và nhiều điều không
cókhả năng đáp ứng ýmuốn của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ được tinh luyện bên trong. Tuy nhiên,
các ngươi phải thấy rõ rằng sự làm cho tinh sạch chỉ đạt được thông qua sự tinh luyện. Do đó,
trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dùnỗi đau
khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, vàthậm chí đến hơi thở sau
cùng, các ngươi vẫn phải trung tín với Đức Chúa Trời, và đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời;
chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, vàchỉ có điều này mới làlời chứng mạnh
mẽ vàvang dội.
Trích từ “Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới cóthể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời”
trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đừng nản lòng, đừng yếu đuối vàTa sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường
đến với vương quốc không quábằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước
lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những
sự thử luyện cay đắng. Nếu không cónhững sự thử luyện như vậy, lòng yêu thương mà các ngươi

dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta.
Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thìmọi người đều phải
vượt qua chúng; chỉ là độ khócủa các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người. Những sự
thử luyện làmột phước lành từ Ta, và có bao nhiêu người trong số các ngươi thường xuyên đến
trước Ta vàquỳ gối cầu xin phước lành của Ta? Những đứa trẻ ngốc nghếch! Các ngươi luôn nghĩ
rằng một vài lời tốt lành được tính là phước lành của Ta, nhưng các ngươi không nhận ra rằng sự
cay đắng cũng là một trong những phước lành của Ta. Những người sẻ chia điều cay đắng của Ta
chắc chắn cũng sẽ sẻ chia điều ngọt ngào từ Ta. Đó là lời hứa của Ta và phước lành của Ta dành
cho các ngươi.
Trích từ “Chương 41” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Khi Đức Chúa Trời hoạt động để tinh luyện con người, thì con người chịu khổ. Sự tinh luyện
dành cho một người càng nhiều, thìtình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ càng lớn, vàsức
mạnh của Đức Chúa Trời sẽ càng được bộc lộ nơi họ. Trái lại, sự tinh luyện một người nhận được
càng ít, thìtình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ trở nên ngày càng ít, vàsức mạnh của Đức
Chúa Trời sẽ càng ít được bộc lộ nơi họ. Sự tinh luyện vànỗi đau của một người càng lớn vàsự
dằn vặt họ trải qua càng nhiều, thì tình yêu Đức Chúa Trời của họ sẽ trở nên càng sâu đậm, đức
tin của họ vào Đức Chúa Trời sẽ trở nên càng chân thật, vàkiến thức về Đức Chúa Trời của họ sẽ
càng sâu sắc. Trong những trải nghiệm của mình, ngươi sẽ thấy những người chịu khổ rất nhiều
khi họ được tinh luyện, những người được xử lývàsửa dạy nhiều, và ngươi sẽ thấy chính những
người đó lại cómột tình yêu sâu sắc dành cho Đức Chúa Trời cùng một kiến thức sâu sắc vàthấu
suốt hơn về Đức Chúa Trời. Những người chưa trải nghiệm việc bị xử lýchỉ cómột kiến thức hời
hợt, vàhọ chỉ cóthể nói rằng: “Đức Chúa Trời thật tốt lành, Ngài ban ân điển cho mọi người hầu
cho họ cóthể tận hưởng Ngài”. Nếu người ta đã trải nghiệm việc bị xử lývàsửa dạy, thìhọ cóthể
nói ra kiến thức đúng đắn về Đức Chúa Trời. Vìvậy, công tác của Đức Chúa Trời trong con người
càng kỳ diệu bao nhiêu, thìnócàng cógiátrị và ý nghĩa bấy nhiêu. Công tác của Đức Chúa Trời
càng không thể hiểu thấu đối với ngươi bao nhiêu và càng không tương hợp với các quan niệm
của ngươi bao nhiêu, thì nó càng có thể chinh phục ngươi, thu phục ngươi, và làm cho ngươi hoàn
thiện bấy nhiêu. Ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời thật lớn lao! Nếu Đức Chúa Trời không tinh
luyện con người theo cách này, nếu Ngài không làm việc theo phương pháp này, thì công tác của
Ngài sẽ không hiệu quả và không có ý nghĩa. Người ta đã nói trước đây rằng Đức Chúa Trời sẽ
lựa chọn vàthu phục nhóm người này, vàlàm cho họ hoàn thiện trong thời kỳ sau rốt; trong việc

này cómột ý nghĩa phi thường. Công tác màNgài thực hiện bên trong các ngươi càng lớn lao bao
nhiêu, thìtình yêu của các ngươi dành cho Đức Chúa Trời càng sâu sắc vàthuần khiết bấy nhiêu.
Công tác của Đức Chúa Trời càng vĩ đại bao nhiêu, thì con người càng cóthể nắm bắt được điều
gì đó trong sự khôn ngoan của Ngài vàhiểu biết của con người về Ngài càng sâu sắc bấy nhiêu.
Trích từ “Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vìlẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật,
các ngươi phải nhịn nhục vìlẽ thật, vàcàng muốn có được thêm lẽ thật các ngươi càng phải chịu
khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có
cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giávàsự liêm chính trong
cuộc sống của mình vìsự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và
tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm
thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc
đời mình sao? Các ngươi có được gìtừ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự
hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vìmột chút hưởng
thụ. Những người như vậy không cósự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn
tại của họ!
Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hì
nh phạt vàsự phán xét” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Khi nhận lãnh sự phán xét của lời Đức Chúa Trời, chúng ta không được sợ khổ, chúng ta
cũng không nên sợ đau, và càng không nên sợ lời Đức Chúa Trời sẽ đâm thấu tâm can mình. Chúng
ta nên đọc nhiều hơn những lời phán của Ngài về cách Ngài phán xét, hành phạt chúng ta, vàvạch
trần thực chất bại hoại của chúng ta. Chúng ta phải đọc chúng vàsoi mình vào chúng nhiều hơn.
Đừng so sánh người khác với chúng – chúng ta phải so sánh bản thân mình với chúng. Chúng ta
không thiếu bất kỳ một điều nào trong những điều này; chúng ta đều cóthể khớp với chúng. Nếu
ngươi không tin, hãy tự mình đi trải nghiệm. … Trước khi làm bất kỳ điều gìkhác, chúng ta phải
nhận ra rằng chúng ta phải chấp nhận từng lời một được Đức Chúa Trời phán dạy, cho dùnhững
lời phán này có dễ nghe hay không, vàcho dù chúng cho chúng ta cảm giác cay đắng hay ngọt
ngào. Đó là thái độ chúng ta nên có đối với những lời của Đức Chúa Trời. Đây là loại thái độ gì?
Nó là thái độ sùng đạo, thái độ kiên nhẫn, hay thái độ đón nhận đau khổ? Ta nói với các ngươi
rằng đó không phải là thái độ nào trong số này. Trong đức tin của mình, chúng ta phải khẳng định
chắc chắn rằng lời Đức Chúa Trời làlẽ thật. Bởi vìchúng thật sự làlẽ thật, chúng ta phải chấp

nhận chúng dựa trên lýtrí
. Dùchúng ta có thể công nhận hay thừa nhận điều đó hay không, thì
thái độ đầu tiên của chúng ta đối với lời Đức Chúa Trời cũng nên là thái độ tuyệt đối chấp nhận.
Trích từ “Tầm quan trọng của việc theo đuổi lẽ thật và con đường theo đuổi lẽ thật” trong Những ghi chép về những cuộc trò
chuyện của Đấng Christ

Yêu mến Đức Chúa Trời đòi hỏi phải tìm kiếm ýmuốn của Đức Chúa Trời trong mọi việc,
và ngươi phải thăm dò sâu bên trong khi có bất cứ điều gìxảy đến với ngươi, cố gắng nắm bắt ý
muốn của Đức Chúa Trời vàcố gắng thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời trong vấn đề làgì,
Ngài yêu cầu ngươi đạt được điều gì, và ngươi nên lưu tâm đến ýmuốn của Ngài như thế nào. Ví
dụ: Một điều gì đó xảy ra đòi hỏi ngươi phải chịu đựng gian khó, tại thời điểm đó, ngươi nên hiểu
ýmuốn của Đức Chúa Trời là gì và ngươi nên lưu tâm đến ýmuốn của Ngài như thế nào. Ngươi
không được tự hài lòng: Trước tiên hãy gạt bản thân sang một bên. Không có gì đáng khinh hơn
xác thịt. Ngươi phải tìm cách làm Đức Chúa Trời hài lòng và ngươi phải làm tròn bổn phận của
mình. Với những suy nghĩ như vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự khai sáng đặc biệt cho ngươi
trong vấn đề này và lòng ngươi cũng sẽ tìm thấy sự ủi an. Dùlớn hay nhỏ, khi có điều gì đó xảy
đến với ngươi, trước tiên ngươi phải gạt bản thân mình sang một bên vàcoi xác thịt làthứ thấp
kém nhất trong tất cả mọi thứ. Ngươi càng đáp ứng xác thịt thìnócàng tùy tiện; nếu ngươi đáp
ứng nólần này, lần sau nósẽ đòi hỏi nhiều hơn. Khi việc này tiếp diễn, con người sẽ bắt đầu yêu
thích xác thịt hơn nữa. Xác thịt luôn cónhững ham muốn ngông cuồng; nóluôn yêu cầu ngươi đáp
ứng nóvàlàm nóhài lòng ở bên trong, cho dù đó là trong những thứ ngươi ăn, những gì ngươi
mặc, hay trong lúc ngươi mất bình tĩnh, hay xuôi theo những điểm yếu vàsự lười biếng của chính
ngươi… Ngươi càng đáp ứng xác thịt, ham muốn của nócàng trở nên lớn hơn và xác thịt càng trở
nên đồi trụy hơn, cho đến khi nólên đến mức màxác thịt con người thậm chícòn nuôi những quan
niệm ăn sâu hơn, bất tuân Đức Chúa Trời, tự tán dương nó, và trở nên nghi ngờ về công tác của
Đức Chúa Trời. … Do đó, ngươi phải nổi loạn chống lại xác thịt, và không được xuôi theo nó:
“Chồng (vợ), con cái, tiền đồ, hôn nhân, gia đình của tôi – chẳng có gì trong đó quan trọng cả!
Trong lòng tôi chỉ códuy nhất Đức Chúa Trời vàtôi phải cố gắng hết sức để làm Đức Chúa Trời
hài lòng và không được đáp ứng xác thịt”. Ngươi phải cóquyết tâm này. Nếu ngươi luôn có quyết
tâm như vậy, thì khi ngươi đưa lẽ thật vào thực hành vàgạt bản thân mình sang một bên, ngươi sẽ
cóthể làm điều đó chỉ với một chút nỗ lực.
Trích từ “Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Liệu ngươi có thể đạt được sự sống trước Đức Chúa Trời hay không vàkết cục cuối cùng của
ngươi sẽ làgì,tùy thuộc vào cách ngươi thực hiện cuộc nổi loạn chống lại xác thịt. Đức Chúa Trời
đã cứu rỗi ngươi và chọn ngươi và tiền định ngươi, nhưng nếu hôm nay ngươi không muốn làm
hài lòng Ngài, ngươi không sẵn lòng đưa lẽ thật vào thực hành, ngươi không sẵn lòng nổi loạn
chống lại xác thịt của chính mình với một tấm lòng thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, thìcuối cùng
ngươi sẽ tự hủy hoại chính mình, vàvìthế sẽ chịu đựng nỗi đau cùng cực. Nếu ngươi luôn xuôi
theo xác thịt, Sa-tan sẽ dần dần nuốt chửng ngươi, và khiến ngươi không còn sự sống, hay sự cảm
hóa của Thần, cho đến ngày ngươi hoàn toàn tối tăm ở bên trong. Khi ngươi sống trong bóng tối,
ngươi sẽ bị Sa-tan bắt giữ, ngươi sẽ không còn Đức Chúa Trời trong lòng mình nữa, và lúc đó
ngươi sẽ từ chối sự tồn tại của Đức Chúa Trời vàrời xa Ngài. Như vậy, nếu con người muốn yêu
mến Đức Chúa Trời, họ phải trả giábằng nỗi đau và chịu đựng gian khó. Không cần sự nhiệt thành
và gian khó bên ngoài, đọc nhiều hơn và chạy xuôi ngược nhiều hơn; mà thay vào đó, họ nên gạt
những thứ bên trong họ sang một bên: những suy nghĩ ngông cuồng, lợi ích cánhân vànhững cân
nhắc, quan niệm và ý định của bản thân họ. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời.
Trích từ “Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người đưa lẽ thật vào thực hành chủ yếu để đối phóvới những
thứ bên trong họ, để đối phó với những suy nghĩ và quan niệm của họ màkhông hợp lòng Đức
Chúa Trời. Đức Thánh Linh cảm hóa mọi người trong lòng, khai sáng vàsoi sáng họ. Vìvậy, đằng
sau tất cả những gìxảy ra làmột trận chiến: Mỗi khi mọi người đưa lẽ thật vào thực hành, hoặc
đưa sự yêu mến Đức Chúa Trời vào thực hành, thì đều cómột trận chiến lớn, vàmặc dùmọi thứ
cóvẻ ổn với xác thịt của họ, nhưng trên thực tế, trong sâu thẳm lòng họ, một trận chiến sinh tử
đang xảy ra – vàchỉ sau trận chiến khốc liệt này, sau rất nhiều sự phản tư, thì việc chiến thắng hay
thất bại mới cóthể được quyết định. Người ta không biết nên cười hay khóc. Bởi vìnhiều ý định
trong con người làsai trái, không thìvìphần lớn công tác của Đức Chúa Trời làmâu thuẫn với
quan niệm của họ, nên khi mọi người đưa lẽ thật vào thực hành, một trận chiến lớn được tiến hành
ở đằng sau. Khi đưa lẽ thật này vào thực hành, ẩn đằng sau, mọi người sẽ phải rơi biết bao giọt
nước mắt buồn trước khi cuối cùng quyết định làm Đức Chúa Trời hài lòng. Chính vìtrận chiến
này màmọi người chịu đựng đau khổ vàtinh luyện; đây là sự đau khổ thực sự. Khi trận chiến xảy
ra với ngươi, nếu ngươi có thể thực sự đứng về phía Đức Chúa Trời, ngươi sẽ cóthể làm Ngài hài
lòng. Trong khi thực hành lẽ thật, điều không thể tránh khỏi làmột người sẽ phải chịu đau khổ bên
trong; nếu khi con người đưa lẽ thật vào thực hành, mọi thứ trong họ đều đúng, thì họ sẽ không

cần phải được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, vàsẽ không cótrận chiến nào, vàhọ sẽ không
phải chịu đau khổ. Đó là bởi vìcónhiều thứ trong con người không phùhợp để Đức Chúa Trời sử
dụng, vàbởi vìcónhiều tâm tính dấy loạn của xác thịt, nên mọi người mới cần học bài học nổi
loạn chống lại xác thịt sâu sắc hơn. Đây là những gì Đức Chúa Trời gọi làsự đau khổ màNgài yêu
cầu con người trải qua với Ngài.
Trích từ “Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc
lành cho tương lai; đây là mục tiêu trong đức tin của họ. Hết thảy mọi người đều có ý định vàhy
vọng này, nhưng sự bại hoại trong bản tính của họ phải được giải quyết thông qua những thử luyện.
Trong bất kỳ phương diện nào mà các ngươi chưa được làm cho tinh sạch, thì đây là những phương
diện mà các ngươi phải được tinh luyện – đây là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời
tạo ra một môi trường cho ngươi, buộc ngươi được tinh luyện ở đó hầu cho ngươi có thể biết sự
bại hoại của chính mình. Sau hết, ngươi đạt tới điểm mà ngươi thàchết vàtừ bỏ những ý đồ và
khao khát của mình, quy phục quyền tối thượng vàsự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Vìlẽ ấy, nếu
con người không có vài năm tinh luyện, nếu họ không chịu đựng một mức độ đau khổ nhất định,
họ sẽ không thể giải thoát bản thân khỏi cảnh nô lệ cho sự bại hoại của xác thịt trong tâm tư và
tình cảm của họ. Trong bất kỳ phương diện nào mà ngươi vẫn chịu cảnh nôlệ cho Sa-tan, vàtrong
bất kỳ phương diện nào mà ngươi vẫn còn những khao khát và đòi hỏi của riêng mình, thì đây là
những phương diện mà ngươi phải chịu khổ. Chỉ thông qua sự đau khổ thìmới cóthể học được
bài học, nghĩa là có thể có được lẽ thật, vàhiểu ýmuốn của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, nhiều lẽ
thật được hiểu bằng cách trải nghiệm những thử luyện đau đớn. Không ai cóthể hiểu thấu ýmuốn
của Đức Chúa Trời, nhận ra sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, hay cảm kích tâm
tính công chính của Đức Chúa Trời khi ở trong một môi trường thoải mái vàdễ dàng, hoặc khi
hoàn cảnh thuận lợi. Điều đó là không thể!
Trích từ “Làm sao để thỏa lòng Đức Chúa Trời giữa những sự thử luyện” trong Những ghi chép về những cuộc tròchuyện
của Đấng Christ

Đức Chúa Trời làm việc trong từng người một, vàbất kể phương pháp của Ngài làgì, dạng
người, sự việc, vàsự vật nào Ngài sử dụng để phụng sự cho Ngài, hay kiểu giọng điệu của lời
Ngài, Ngài chỉ cómột mục tiêu sau cùng: cứu rỗi ngươi. Trước khi cứu rỗi ngươi, Ngài cần chuyển
hóa ngươi, vậy thì làm sao ngươi có thể không chịu khổ chút nào được? Ngươi sẽ phải chịu khổ.

Sự khổ này cóthể liên quan đến nhiều thứ. Đôi khi, Đức Chúa Trời đưa ra những con người, sự
việc vàsự vật quanh ngươi hầu cho ngươi có thể bắt đầu biết được mình, hoặc nếu không thì ngươi
cóthể được xử lý, tỉa sửa và phơi bày một cách trực tiếp. Giống như ai đó trên bàn mổ – ngươi
phải trải qua chút đau đớn để cókết quả tốt. Nếu mỗi khi ngươi được tỉa sửa vàxử lý, vàmỗi khi
Ngài đưa ra những con người, sự việc vàsự vật, điều đó khơi dậy những cảm xúc của ngươi và
cho ngươi sự thúc đẩy, vậy thì điều này là đúng, và ngươi sẽ cóvóc giạc, sẽ bước vào thực tế lẽ
thật. Nếu mỗi khi ngươi được tỉa sửa vàxử lý, vàmỗi khi Đức Chúa Trời cất nhắc môi trường của
ngươi, ngươi cảm thấy không đau đớn hay khóchịu gìcả, vàkhông cảm thấy gìcả, vànếu ngươi
không đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm ýmuốn của Ngài, không cầu nguyện cũng không tìm
kiếm lẽ thật, vậy thì ngươi thật sự quátêdại! Nếu một người quátêdại, vàkhông bao giờ nhận
biết về tâm linh, vậy thì Đức Chúa Trời sẽ không cách nào hoạt động trên họ. Ngài sẽ nói: “Người
này quálàtêdại, và đã bị bại hoại quásâu. Nhìn xem mọi điều Ta đã làm, và mọi công sức Ta đã
bỏ ra; Ta đã làm rất nhiều việc trên họ – nhưng Ta vẫn không thể lay động được lòng họ hay đánh
thức được linh hồn họ. Người này sẽ gặp rắc rối đây; họ không dễ cứu rỗi đâu”. Nếu Đức Chúa
Trời sắp đặt những môi trường, con người, sự việc, vàsự vật nhất định cho ngươi, nếu Ngài tỉa
sửa vàxử lý ngươi và nếu ngươi học được những bài học từ điều này, nếu ngươi đã học được cách
đến trước Đức Chúa Trời, đã học được cách tìm kiếm lẽ thật, và, một cách không hay biết, đã được
khai sáng, soi sáng và đạt được lẽ thật, nếu ngươi đã trải nghiệm sự thay đổi trong những môi
trường này, đã gặt hái được những phần thưởng, và đã tiến bộ, nếu ngươi bắt đầu cóchút sự hiểu
thấu về ýmuốn của Đức Chúa Trời và ngươi ngừng oán trách, vậy thìtoàn bộ điều này sẽ có nghĩa
là ngươi đã đứng vững giữa các thử luyện của những môi trường này, và đã chịu được sự thử
nghiệm. Như thế, ngươi sẽ qua được sự thử thách này.
Trích từ “Để có được lẽ thật, ngươi phải học từ những con người, sự việc vàsự vật quanh mình” trong Những ghi chép về
những cuộc tròchuyện của Đấng Christ

7. Tín đồ của Đức Chúa Trời nên chuẩn bị cho đích đến của
họ với đủ việc tốt lành
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Lòng thương xót của Ta được bày tỏ đến những người yêu mến Ta vàtừ bỏ bản thân họ.
Trong khi đó, sự trừng phạt giáng trên những kẻ ác làbằng chứng chính xác cho tâm tính công
chính của Ta, và hơn nữa, làlời chứng cho cơn thịnh nộ của Ta. Khi thảm họa đến, tất cả những
kẻ chống lại Ta sẽ than khóc bởi họ chịu ảnh hưởng của nạn đói và dịch bệnh. Những kẻ đã phạm
phải mọi kiểu gian ác, nhưng đã theo Ta trong nhiều năm, sẽ không thoát khỏi việc trả giácho
những tội lỗi của mình; họ cũng sẽ rơi vào thảm họa, hiếm thấy sự gìgiống như vậy trong suốt
hàng triệu năm, và họ sẽ sống trong một tình trạng hoảng loạn vàsợ hãi liên miên. Vànhững người
theo Ta – những người đã bày tỏ lòng trung thành với Ta – sẽ vui mừng vàvỗ tay hoan nghênh
sức mạnh của Ta. Họ sẽ trải nghiệm sự thỏa lòng không thể tả vàsống giữa niềm vui mà trước đây
Ta chưa từng ban cho nhân loại. VìTa trân trọng những việc lành của con người vàghêtởm những
việc ác của họ. Kể từ khi Ta bắt đầu dẫn dắt nhân loại, Ta đã háo hức hy vọng thu phục được một
nhóm người đồng tâm hợp ývới Ta. Trong khi đó, với những kẻ không đồng tâm hợp ývới Ta,
Ta không bao giờ quên; Ta luôn ghêtởm họ trong lòng Ta, chỉ chờ cơ hội để giáng sự trừng phạt
lên họ, là điều sẽ khiến Ta ưa thích khi nhìn thấy. Giờ đây ngày của Ta cuối cùng đã đến, vàTa
không cần phải chờ đợi nữa!
Công tác cuối cùng của Ta không chỉ vìviệc trừng phạt con người màcòn vìviệc sắp xếp
đích đến của con người. Hơn thế nữa, đó cũng là để tất cả mọi người cóthể thừa nhận những việc
làm và hành động của Ta. Ta muốn mỗi một người đều thấy rằng mọi điều Ta đã làm là đúng, và
mọi điều Ta đã làm là một sự bày tỏ cho tâm tính của Ta. Không phải việc làm của con người,
càng không phải thiên nhiên, đã sinh ra nhân loại, màlàchính làTa – Đấng nuôi dưỡng mỗi sinh
vật sống trong sự tạo dựng. Không cósự tồn tại của Ta, nhân loại sẽ chỉ diệt vong vàchịu tai họa
của thiên tai. Không có con người nào sẽ nhìn thấy mặt trời vàmặt trăng đẹp đẽ, hay thế giới xanh
tươi lần nào nữa; nhân loại sẽ chỉ đối mặt với đêm tối lạnh lẽo và thung lũng bóng chết không thể
tránh khỏi. Ta làsự cứu rỗi duy nhất của nhân loại. Ta làniềm hy vọng duy nhất của nhân loại, và
còn hơn thế nữa, Ta là Đấng màsự tồn tại của cả nhân loại dựa vào. Không cóTa, nhân loại sẽ lập
tức đi đến một sự bế tắc. Không cóTa, nhân loại sẽ phải chịu tai ương và bị giẫm dưới chân của
mọi loại hồn ma, mặc dù không ai để ý đến Ta. Ta đã làm công tác mà không ai khác có thể làm
được, vàchỉ hy vọng rằng con người cóthể báo đáp Ta bằng một vài việc lành. Mặc dùmới chỉ

một số ít người cóthể báo đáp Ta, Ta vẫn sẽ kết thúc hành trình của Ta trong thế giới loài người
vàbắt đầu bước tiếp theo trong công tác tỏ bày của Ta, bởi vìmọi sự tất bật ngược xuôi của Ta
giữa con người trong nhiều năm này đã có kết quả, vàTa rất hài lòng. Điều Ta quan tâm không
phải làsố lượng người màlànhững việc lành của họ. Trong bất kỳ trường hợp nào, Ta hy vọng
rằng các ngươi chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của chính các ngươi. Khi đó Ta sẽ
hài lòng; nếu không, không ai trong số các ngươi có thể thoát khỏi thảm họa sẽ xảy đến với các
ngươi. Thảm họa bắt nguồn từ Ta vàtất nhiên làdo Ta sắp đặt. Nếu các ngươi không thể xuất hiện
tốt đẹp trong mắt Ta, thì các ngươi sẽ không thoát khỏi việc gánh chịu thảm họa. Giữa cơn hoạn
nạn, những hành động vànhững việc làm của các ngươi đã không được xem làhoàn toàn phùhợp,
vì đức tin và tình yêu thương của các ngươi là giả dối, và các ngươi chỉ cho thấy mình hoặc nhút
nhát hoặc ngoan cố màthôi. Về điều này, Ta sẽ chỉ đưa ra một sự phán xét tốt hoặc xấu. Mối quan
tâm của Ta tiếp tục là cách để mỗi người trong số các ngươi hành động vàthể hiện bản thân, trên
cơ sở đó Ta sẽ quyết định hồi kết của các ngươi. Tuy nhiên, Ta phải làm rõ điều này: Đối với
những kẻ đãkhông cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ
không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ
ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của
bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể làai. Ta phải bảo với các ngươi điều
này: Bất kỳ ai khiến Ta buồn lòng sẽ không nhận được sự khoan dung từ Ta lần thứ hai, vàbất kỳ
ai đã trung tín với Ta sẽ vẫn mãi ở trong lòng Ta.
Trích từ “Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ta chỉ hy vọng rằng trong giai đoạn cuối trong công tác của Ta, các ngươi sẽ cóthể dâng một
sự thể hiện xuất sắc nhất của mình, vàrằng các ngươi sẽ tận hiến hoàn toàn, vàkhông còn nửa vời.
Dĩ nhiên, Ta cũng hy vọng rằng các ngươi hết thảy đều cóthể có được một đích đến tốt đẹp. Tuy
thế, Ta vẫn cóyêu cầu của Ta, đó là để các ngươi có quyết định đúng đắn nhất khi dâng lên Ta
lòng sùng kính duy nhất vàsau cùng. Nếu có ai đó không có được lòng sùng kính duy nhất đó, thì
chắc chắn kẻ đó tài sản quýgiácủa Sa-tan, vàTa sẽ không giữ hắn ta để sử dụng nữa, màsẽ trả
hắn về nhà để được cha mẹ hắn chăm lo.
Trích từ “Về đích đến” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Mỗi người các ngươi phải thực hiện bổn phận của mình tốt nhất cóthể với một tấm lòng cởi
mở vàtrung thực, vàsẵn sàng trả bất cứ giánào nếu cần thiết. Như các ngươi đã nói, khi ngày ấy

đến, Đức Chúa Trời sẽ không xao lãng đối với bất kỳ ai đã chịu đau khổ hay đã trả giávìNgài.
Kiểu niềm tin này đáng để nắm giữ, và đúng là các ngươi đừng bao giờ quên nó. Chỉ bằng cách
này Ta mới cóthể an tâm về các ngươi. Nếu không, các ngươi sẽ mãi mãi lànhững người màTa
chẳng thể an tâm, và các ngươi sẽ mãi lànhững đối tượng khiến Ta ghêtởm. Nếu tất cả các ngươi
cóthể làm theo lương tâm của mình vàdâng hiến tất cả cho Ta, không từ nan nỗ lực gìcho công
tác của Ta, vàtận hiến sức lực của cả một đời cho công tác Phúc Âm của Ta, thìchẳng lẽ lòng Ta
không nhảy lên vui sướng vì các ngươi sao? Theo cách này, Ta sẽ cóthể hoàn toàn an tâm về các
ngươi, không phải sao?
Trích từ “Về đích đến” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu việc tìm kiếm con đường của lẽ thật làm ngươi rất hài lòng, thì ngươi là người luôn luôn
ở trong sự sáng. Nếu ngươi rất vui mừng làkẻ phục vụ trong nhàcủa Đức Chúa Trời, làm việc
siêng năng và tận tâm trong lặng lẽ, luôn luôn cho đi và không bao giờ nhận lại, thìTa nói rằng
ngươi là một thánh đồ trung thành, bởi vì ngươi không tìm kiếm phần thưởng vàchỉ đơn giản là
một người trung thực. Nếu ngươi sẵn sàng ngay thẳng, nếu ngươi sẵn sàng dâng tất thảy bản thân,
nếu ngươi có thể hy sinh sự sống của mình cho Đức Chúa Trời và đứng vững trong lời chứng của
mình, nếu ngươi trung thực đến mức ngươi chỉ biết làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và không nghĩ
cho chính mình hay nhận lại cho bản thân, thìTa nói rằng những người như vậy lànhững người
được nuôi dưỡng trong sự sáng vàsẽ sống đời đời trong vương quốc.
Trích từ “Ba điều răn” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chương 8 Sự kết thúc cho những loại người khác nhau và
lời hứa của Đức Chúa Trời với con người
Lời Đức Chúa Trời cóliên quan:
Công tác của Ta kéo dài chỉ trong sáu ngàn năm, và Ta hứa rằng sự kiểm soát toàn nhân loại
của kẻ ác cũng sẽ không kéo dài lâu hơn sáu ngàn năm. Vì vậy, giờ đã đến lúc. Ta sẽ không tiếp
tục cũng như chẳng trì hoãn lâu hơn nữa: Trong thời kỳ sau rốt, Ta sẽ đánh bại Sa-tan, Ta sẽ lấy
lại toàn bộ sự vinh hiển của Ta, vàTa sẽ đòi lại tất cả các linh hồn thuộc về Ta trên đất hầu cho
những linh hồn đau khổ này cóthể thoát khỏi bể khổ, vàvìthế sẽ khép lại toàn bộ công tác của Ta
trên đất. Từ nay trở đi, Ta sẽ không bao giờ trở nên xác thịt trên đất nữa, vàThần toàn-trị của Ta
sẽ không bao giờ làm việc trên đất nữa. Ta sẽ chỉ làm một việc trên đất: Ta sẽ tái tạo nhân loại,
một nhân loại thánh khiết vàlàthành trung tín của Ta trên đất. Nhưng nên biết rằng Ta sẽ không
hủy diệt cả thế giới, cũng sẽ chẳng tiêu diệt toàn nhân loại. Ta sẽ giữ lại một phần ba còn lại ấy –
một phần ba nhân loại yêu mến Ta và đã được Ta chinh phục hoàn toàn, vàTa sẽ khiến cho một
phần ba này sinh sôi nảy nở trên đất như dân Y-sơ-ra-ên đã từng dưới luật pháp, nuôi dưỡng họ
bằng chiên vàgia súc dồi dào cùng mọi sự trùphúcủa thế gian. Nhân loại này sẽ ở cùng Ta mãi
mãi, nhưng họ sẽ chẳng phải lànhân loại ôuế đáng chê trách của ngày nay, màlàmột nhân loại
của tập hợp hết thảy những người đã được Ta thu phục. Nhân loại như thế sẽ chẳng bị hủy hoại,
quấy rầy, hay vây hãm bởi Sa-tan, vàsẽ lànhân loại duy nhất tồn tại trên đất sau khi Ta đã đánh
bại Sa-tan. Đó là nhân loại mà ngày nay đã được Ta chinh phục và đã nhận được lời hứa của Ta.
Vàvìthế, nhân loại đã được chinh phục trong thời kỳ sau rốt cũng là nhân loại sẽ được tha vàsẽ
nhận lãnh những phước lành vĩnh hằng của Ta. Đó sẽ làbằng chứng duy nhất cho chiến thắng của
Ta trước Sa-tan, vàlànhững chiến lợi phẩm duy nhất trong cuộc chiến của Ta với Sa-tan. Những
chiến lợi phẩm này được Ta cứu rỗi khỏi lãnh thổ của Sa-tan, vàlàsự kết tinh cùng quả ngọt duy
nhất của kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Ta.
Trích từ “Không một kẻ thuộc về xác thịt nào cóthể thoát khỏi ngày thạnh nộ” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những ai thực sự đi theo Đức Chúa Trời thìcóthể chịu đựng được thử luyện trong công việc
của họ, trong khi những ai không thực sự đi theo Đức Chúa Trời thìkhông cókhả năng chịu đựng
bất kỳ thử luyện nào của Đức Chúa Trời. Sớm muộn gìhọ sẽ bị trục xuất, trong khi những người
đắc thắng sẽ ở lại trong vương quốc. Việc con người có thực sự tìm kiếm Đức Chúa Trời hay
không được quyết định bởi sự thử luyện trong công việc của họ, đó là, qua sự thử luyện của Đức

Chúa Trời, và không liên quan gì đến quyết định của chính con người. Đức Chúa Trời không chối
bỏ ai một cách tùy tiện; tất cả những gìNgài làm cóthể hoàn toàn thuyết phục con người. Ngài
không làm điều gì mà con người không thể thấy được, hoặc bất kỳ công tác nào màkhông thể
thuyết phục con người. Việc niềm tin của con người cóthật hay không được chứng minh bởi sự
thật, vàkhông thể do con người quyết định. Việc “lúa mì không thể trở thành cỏ lùng, vàcỏ lùng
không thể trở thành lúa mì” là chắc chắn. Tất cả những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời cuối
cùng sẽ ở lại trong vương quốc, và Đức Chúa Trời sẽ không bạc đãi bất kỳ ai thực sự yêu mến
Ngài. Dựa trên những bổn phận vàlời chứng khác nhau của họ, những người đắc thắng trong
vương quốc sẽ hầu việc như là những thầy tế lễ hoặc tín đồ, vàtất cả những người đắc thắng giữa
cơn hoạn nạn sẽ trở thành thân thể của các thầy tế lễ trong vương quốc. Thân thể của các thầy tế
lễ sẽ được hình thành khi công tác Phúc Âm trong toàn vũ trụ đã kết thúc. Khi thời điểm đó đến,
những gì con người nên làm sẽ làthực hiện bổn phận của họ trong vương quốc của Đức Chúa Trời,
vàsống cùng Đức Chúa Trời trong vương quốc. Trong thân thể của các thầy tế lễ sẽ cócác thầy tế
lễ cả vàcác thầy tế lễ, vàcòn lại sẽ làcác con trai vàdân sự của Đức Chúa Trời. Tất cả điều này
được xác định bởi những lời chứng của họ về Đức Chúa Trời trong suốt cơn hoạn nạn; chúng
không phải lànhững chức danh được ban cho một cách tùy tiện. Một khi địa vị của con người đã
được thiết lập, công tác của Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt, bởi mỗi người được phân chia theo từng
loại và được trở lại vị trí ban đầu của họ, và đây là dấu hiệu của sự thành tựu trong công tác của
Đức Chúa Trời, nólàkết quả cuối cùng của công tác của Đức Chúa Trời vàsự thực hành của con
người, vànólàsự kết tinh của những khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời vàsự hợp tác của
con người. Cuối cùng, con người sẽ tì
m thấy sự nghỉ ngơi trong vương quốc của Đức Chúa Trời,
và Đức Chúa Trời cũng sẽ trở về nơi ở của Ngài để nghỉ ngơi. Đây là kết quả cuối cùng của 6.000
năm hợp tác giữa Đức Chúa Trời và con người.
Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời vàsự thực hành của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Bây giờ thì ngươi đã hiểu sự phán xét làgìvàlẽ thật là gì chưa? Nếu ngươi đã hiểu, thìTa
khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn quy phục để chịu phán xét, nếu không thì ngươi sẽ không bao giờ
có cơ hội được Đức Chúa Trời khen ngợi hoặc được Ngài đưa vào vương quốc của Ngài. Những
kẻ chỉ chấp nhận sự phán xét nhưng không bao giờ cóthể được làm cho tinh sạch, nghĩa là những
kẻ bỏ trốn giữa chừng công tác phán xét, thìsẽ mãi mãi bị Đức Chúa Trời khinh ghét vàloại bỏ.
Tội lỗi của chúng nhiều hơn và nặng hơn tội lỗi của những người Pha-ri-si, vì chúng đã phản bội
Đức Chúa Trời vàlànhững kẻ phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Những kẻ thậm chíkhông

xứng đáng để làm công việc phục vụ như thế sẽ phải nhận sự trừng phạt nặng hơn, hơn nữa đó còn
làsự trừng phạt đời đời. Đức Chúa Trời sẽ không tha cho bất kỳ kẻ phản bội nào đã từng tỏ ra
trung thành bằng lời nhưng sau đó lại phản bội Ngài. Những kẻ như vậy sẽ nhận lấy quả báo thông
qua sự trừng phạt về tinh thần, tâm hồn, vàthể xác. Đây chẳng phải chính làmột sự tỏ lộ tâm tính
công chính của Đức Chúa Trời hay sao? Đây chẳng phải làmục đích của Đức Chúa Trời trong
việc phán xét con người và phơi bày họ hay sao? Đức Chúa Trời tống khứ tất cả những kẻ thực
hiện đủ loại hành vi xấu xa trong thời gian phán xét đến một nơi đầy dẫy ác linh, và để những ác
linh này tùy ýhủy hoại thể xác của họ, vàthân thể của những kẻ đó bốc ra mùi hôi thối của xác
chết. Đó là quả báo thích đáng cho chúng. Đức Chúa Trời ghi từng tội lỗi một của các tín đồ giả
mạo bất trung, các sứ đồ giả, vàcác cộng sự giả vào sổ của chúng; sau đó, khi đến đúng thời điểm,
Ngài ném chúng ra giữa những tà linh, để những tàlinh này tùy ýlàm ôuế toàn bộ thân thể của
chúng, hầu cho chúng không bao giờ cóthể được tái sinh vàkhông bao giờ nhìn thấy lại sự sáng.
Những kẻ giả hình phục vụ trong một thời gian nhưng không có khả năng giữ trung thành cho đến
cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Trời liệt vào hàng những kẻ dữ, hầu cho chúng đi theo mưu kế của kẻ
dữ vàtrở thành một phần trong đám đông hỗn loạn của chúng; cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ tiêu
diệt chúng. Đức Chúa Trời gạt bỏ và không để ý gì đến những kẻ chưa bao giờ trung thành với
Đấng Christ hoặc chưa bao giờ đóng góp chút sức lực nào, vàkhi thời đại thay đổi, Ngài sẽ tiêu
diệt tất cả bọn chúng. Chúng sẽ không còn tồn tại trên trái đất nữa, càng không có được lối vào
trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Những kẻ chưa bao giờ thành tâm với Đức Chúa Trời,
nhưng bị hoàn cảnh ép buộc phải đối phóvới Ngài một cách chiếu lệ, bị liệt vào hàng những kẻ
phục vụ cho dân sự của Ngài. Chỉ một số ít người như thế sẽ sống sót, trong khi đa số sẽ diệt vong
cùng với những kẻ thậm chí không đủ tư cách để phục vụ. Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ đưa vào
vương quốc của Ngài tất cả những người cócùng tâm tình với Đức Chúa Trời, dân sự vàcác con
trai của Đức Chúa Trời, cùng những người được Đức Chúa Trời định trước để làm thầy tế lễ. Họ
sẽ làtinh túy công tác của Đức Chúa Trời. Đối với những người không thể xếp được vào bất kỳ
loại nào do Đức Chúa Trời đặt ra, họ sẽ bị liệt vào hàng những người ngoại đạo – và các ngươi
chắc chắn cóthể tưởng tượng được kết cục của họ sẽ ra sao. Ta đã phán với các ngươi mọi điều
Ta nên phán; con đường các ngươi chọn làsự lựa chọn của riêng các ngươi. Điều các ngươi nên
hiểu là: Công tác của Đức Chúa Trời không bao giờ chờ đợi bất kỳ ai không thể theo kịp Ngài, và
tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không tỏ lòng thương xót đối với bất kỳ ai.
Trích từ “Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những kẻ chỉ suy nghĩ về xác thịt của mình vànhững kẻ tận hưởng sự thoải mái; những kẻ
cóvẻ tin nhưng thực sự không tin; những kẻ thực hiện ma thuật vàphùphép; những kẻ lăng nhăng,
rách rưới vàtiều tụy; những kẻ ăn cắp những vật tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va vànhững tài sản
của Ngài; những kẻ thích của hối lộ; những kẻ nằm ườn mơ mộng được lên thiên đàng; những kẻ
kiêu căng và tự phụ, chỉ phấn đấu cho danh lợi của cánhân mình; những kẻ phát tán những lời xấc
xược; những kẻ báng bổ chính Đức Chúa Trời; những kẻ không làm gìngoài việc phán xét vàvu
khống chính Đức Chúa Trời; những kẻ tạo bèphái vàtìm kiếm sự độc lập; những kẻ tôn cao bản
thân mình trên cả Đức Chúa Trời; những người trẻ tuổi lông bông, những đàn ông và phụ nữ trung
niên vàlớn tuổi đang vướng vào sự dâm loạn; những người đàn ông và phụ nữ ham thích tiền tài
danh vọng và mưu cầu địa vị cánhân giữa những người khác; những kẻ không ăn năn bị vướng
trong tội lỗi – chẳng phải hết thảy họ đều lànhững kẻ nằm ngoài tầm cứu rỗi sao? Sự dâm loạn,
phạm tội, ma thuật, phùphép, báng bổ, vànhững lời xấc xược hết thảy đang hoành hành giữa các
ngươi; lẽ thật vàlời của sự sống bị chà đạp giữa các ngươi, và ngôn ngữ thánh khiết bị làm cho ô
uế giữa các ngươi. Đồ dân ngoại các ngươi, đầy dẫy sự nhơ nhớp vàbất tuân! Kết cục của các
ngươi sẽ như thế nào? Làm sao những kẻ mêxác thịt, chuyên về yêu thuật xác thịt, và vướng vào
tội thông dâm lại cả gan tiếp tục sống! Chẳng lẽ ngươi không biết rằng những kẻ như các ngươi là
những loài giòi bọ nằm ngoài tầm cứu rỗi sao? Điều gì cho phép các ngươi đòi hỏi này nọ? Cho
đến hôm nay, không cómột chút thay đổi nào trong những kẻ không yêu lẽ thật vàchỉ yêu xác thịt
– làm sao những người như thế có thể được cứu rỗi? Những kẻ không yêu con đường sự sống,
không tôn vinh Đức Chúa Trời vàlàm chứng cho Ngài, mưu đồ vì địa vị của bản thân mình, tự ca
tụng mình – chẳng phải thậm chíngày nay họ vẫn như vậy sao? Cứu rỗi họ có giátrị gì? Việc
ngươi có thể được cứu rỗi hay không thìkhông tùy thuộc vào mức độ thâm niên của ngươi hay
ngươi đã làm việc được bao nhiêu năm, và nó càng không tùy thuộc vào việc ngươi đã tích lũy
được bao nhiêu bằng cấp. Thay vào đó, nó tùy thuộc vào việc theo đuổi của ngươi có đạt thành
quả hay không. Ngươi phải biết rằng những ai được cứu rỗi là “những cái cây” đơm bông kết trái,
chứ không phải những cái cây cócành látốt tươi và rất nhiều hoa nhưng lại không kết trái. Ngay
cả khi ngươi đã dành nhiều năm lang thang trên đường phố, thì điều đó có nghĩa gì? Chứng ngôn
của ngươi ở đâu? Sự tôn kính của ngươi đối với Đức Chúa Trời còn ít hơn nhiều so với tình yêu
ngươi dành cho bản thân mình vànhững ham muốn xác thịt của mình – chẳng phải loại người này
làloại người suy đồi sao? Làm sao họ cóthể làmột hình mẫu vàkiểu mẫu cho sự cứu rỗi được?
Bản tính của ngươi không thể sửa được, ngươi quá phản nghịch, ngươi ở ngoài tầm cứu rỗi! Chẳng
phải những người như thế lànhững kẻ sẽ bị loại bỏ sao? Chẳng phải thời điểm công tác của Ta kết

thúc làthời điểm ngày cuối cùng của ngươi đã đến sao? Ta đã thực hiện rất nhiều công tác vàphán
rất nhiều lời giữa các ngươi – bao nhiêu trong số đó thực sự đã đi vào tai các ngươi? Ngươi đã
vâng lời được bao nhiêu trong số đó? Khi công tác của Ta kết thúc, đó sẽ làthời điểm ngươi ngừng
chống đối Ta, ngươi ngừng đối nghịch Ta. Khi Ta làm việc, các ngươi thường xuyên có hành động
chống lại Ta; các ngươi không bao giờ tuân theo lời của Ta. Ta làm việc của Ta, còn ngươi làm
“việc” riêng của ngươi, tự thành lập vương quốc nhỏ của ngươi. Các ngươi chẳng làgìngoài một
bầy cáo vàchó, làm mọi thứ đối nghịch với Ta! Ngươi không ngừng cố gắng vòng tay ôm lấy
những người cho ngươi tình yêu trọn vẹn của họ – sự tôn kính của các ngươi ở đâu? Mọi thứ ngươi
làm đều làdối trá! Ngươi không có sự vâng phục hay tôn kính, vàmọi điều ngươi làm đều làdối
trávàphạm thượng! Liệu những ngươi như thế cóthể được cứu rỗi không? Những người đàn ông
gian dâm và dâm đãng luôn luôn muốn lôi kéo những gái điếm khiêu gợi về phía mình để thỏa
mãn bản thân. Ta tuyệt nhiên sẽ không cứu rỗi những con quỷ gian dâm như thế. Ta ghét những
con quỷ bẩn thỉu các ngươi, sự dâm đãng và khêu gợi của các ngươi sẽ quăng các ngươi xuống địa
ngục. Các ngươi có gì để giải thích không? Những con quỷ bẩn thỉu và tà ma các ngươi thật đáng
ghét! Các ngươi thật kinh tởm! Làm sao thứ rác rưởi như thế có thể được cứu rỗi? Liệu những
kẻcòn bị giam cầm trong tội lỗi vẫn cóthể được cứu rỗi không? Hôm nay, lẽ thật này, con đường
này vàsự sống này không thu hút các ngươi; thay vào đó, các ngươi bị cám dỗ bởi tội lỗi; bởi tiền
bạc; bởi địa vị; bởi danh lợi; bởi sự thỏa mãn xác thịt; bởi vẻ điển trai của đàn ông và sự quyến rũ
của đàn bà. Điều gì làm cho các ngươi có đủ tư cách để bước vào vương quốc của Ta? Hình tượng
của các ngươi thậm chícòn lớn hơn của Đức Chúa Trời, địa vị của các ngươi thậm chícòn cao
hơn của Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến uy tín của các ngươi giữa con người – các ngươi đã trở
thành một thần tượng mà con người tôn thờ. Chẳng phải ngươi đã trở thành thiên sứ trưởng rồi
sao? Khi kết cục của con ngươi được tỏ lộ, đó cũng là lúc công tác cứu rỗi sẽ gần đến hồi kết thúc,
nhiều ngươi trong số các ngươi sẽ lànhững xác chết ở ngoài tầm cứu rỗi vàphải bị loại bỏ. Suốt
trong công tác cứu rỗi, Ta nhân từ vàtử tế đối với hết thảy mọi người. Khi công tác kết thúc, kết
cục của những loại người khác nhau sẽ được tỏ lộ, vàvào thời điểm đó, Ta sẽ không còn nhân từ
vàtử tế nữa, vìkết cục của con người lúc ấy đã được tỏ lộ, vàtừng người đã được phân chia theo
loại của mình, vàsẽ không cóích gìtrong việc thực hiện thêm bất kỳ công tác cứu rỗi nào nữa,
bởi vìthời đại cứu rỗi lúc ấy đã qua, và khi đã trôi qua, nó sẽ không trở lại.
Trích từ “Sự thực hành (7)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nhưng chừng nào thế giới cũ còn tồn tại, Ta sẽ trút cơn thịnh nộ lên các quốc gia, công khai
ban hành các sắc lệnh quản trị trên khắp vũ trụ, bất cứ ai xúc phạm sẽ bị hành phạt:
Khi Ta nói chuyện trên toàn vũ trụ, tất cả con người đều nghe thấy tiếng của Ta, nghĩa là nhìn
thấy tất cả công tác của Ta trong khắp vũ trụ. Những người đi ngược lại ýmuốn của Ta, nghĩa là,
người có hành động chống đối Ta, sẽ vấp phải sự hình phạt của Ta. Ta sẽ thay đổi các vìsao trên
các tầng trời, vànhờ cóTa, mặt trời vàmặt trăng sẽ được thay đổi, bầu trời không còn là như trước
kia nữa; vạn vật trên trần gian sẽ được thay đổi. Tất cả sẽ được hoàn thành bởi lời của Ta. Tất cả
các quốc gia trong toàn vũ trụ sẽ được phân chia lại và được thay thế bằng Vương quốc của Ta,
làm cho các quốc gia trên trái đất sẽ biến mất mãi mãi và tôn sùng Vương quốc của Ta. Tất cả các
quốc gia trên trần gian sẽ bị hủy diệt vàkhông còn tồn tại. Trong số con người trên toàn vũ trụ, tất
thảy những kẻ thuộc về ma quỷ đều bị tiêu diệt; tất thảy những kẻ tôn sùng Sa-tan đều bị gục ngã
dưới ngọn lửa thiêu đốt của Ta, ngoại trừ những con người hiện đang trong dòng chảy, còn lại sẽ
biến thành tro bụi. Khi Ta hành phạt các dân sự, những người trong giới tôn giáo trở về Vương
quốc của Ta với những mức độ khác nhau, được chinh phục bởi các công tác của Ta, bởi vìhọ đều
đã nhìn thấy sự xuất hiện của “Đấng Thánh cưỡi đám mây trắng”. Tất cả con người sẽ được phân
loại vàphải chịu hình phạt khác nhau vìnhững gìhọ đã làm. Kẻ chống đối Ta đều phải diệt vong;
với kẻ cónhững hành động trên trần gian không liên quan tới Ta, do được tha bổng nên họ sẽ tiếp
tục tồn tại trên trần gian dưới sự cai quản của các con trai vàdân sự của Ta. Ta sẽ mặc khải với
các quốc gia vàcác dân sự, bày tỏ tiếng nói của chính mình trên trần gian, tuyên bố công việc vĩ
đại của Ta đã hoàn thành để cả nhân loại tận mắt chứng kiến.
Trích từ “Chương 26” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Giờ Ta đang đi giữa dân sự của Ta, Ta sống giữa dân sự của Ta. Hôm nay, những ai mang
đến tình yêu chân thành cho Ta, người đó sẽ được ban phước; những ai quy phục Ta được ban
phước, chắc chắn họ sẽ được ở lại trong Vương quốc của Ta; những ai biết Ta được ban phước,
chắc chắn họ sẽ nắm quyền trong Vương quốc của Ta; những ai mưu cầu Ta được ban phước, chắc
chắn họ sẽ thoát khỏi sự trói buộc của Sa-tan vàtận hưởng phước lành của Ta; những ai cóthể từ
bỏ chính mình được ban phước, chắc chắn họ sẽ trở thành sở hữu của Ta vàthừa hưởng sự giàu
có trong Vương quốc của Ta. Những ai bôn ba vìTa, Ta sẽ nhớ; những ai chịu phítổn vìTa, Ta
sẽ vui mừng đón nhận; những người dâng hiến cho Ta, Ta sẽ ban cho những thúvui. Những ai tận
hưởng lời nói của Ta, Ta sẽ ban phúc; chắc chắn họ sẽ làtrụ cột trong Vương quốc của Ta, chắc
chắn họ sẽ giàu cóvôbiên trong ngôi nhàcủa Ta vàkhông ai cóthể sánh bằng. Các ngươi đã bao

giờ chấp nhận những phước lành mà các ngươi được ban chưa? Các ngươi đã bao giờ theo đuổi
những lời hứa mà các ngươi đã được hứa chưa? Các ngươi chắc chắn sẽ phávỡ sự kìm kẹp của
các thế lực đen tối dưới sự dẫn dắt của ánh sáng nơi Ta. Các ngươi sẽ chắc chắn không làm mất
ánh sáng dẫn đường trong bóng tối. Các ngươi chắc chắn sẽ làm chủ trong vạn vật. Các ngươi chắc
chắn sẽ trở thành người đắc thắng trước Sa-tan. Khi Vương quốc của con rồng lớn sắc đỏ sụp đổ,
các ngươi chắc chắn sẽ đứng lên giữa đám đông hàng vạn người để làm chứng cho chiến thắng
của Ta. Ở vùng đất Si-ni, các ngươi chắc chắn sẽ kiên cường vàkhông nao núng. Với những đau
khổ màcác ngươi phải chịu đựng, các ngươi sẽ được thừa hưởng phước lành từ Ta vàchắc chắn
sẽ tỏa vinh quang của Ta trên toàn vũ trụ.
Trích từ “Chương 19” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hãy chổi dậy vàhợp tác với Ta! Ta chắc chắn sẽ không đối xử bất công với bất cứ ai chân
thành dâng mình cho Ta. Đối với những người tha thiết hết lòng vìTa, Ta sẽ ban tất cả các phước
lành của Ta cho ngươi. Hãy dâng hiến toàn bộ bản thân ngươi cho Ta! Những gì ngươi ăn, những
gì ngươi mặc, và tương lai của ngươi đều nằm trong tay Ta; Ta sẽ sắp xếp mọi thứ hợp lý, để ngươi
có thể mãi mãi có sự vui hưởng, thứ mà ngươi sẽ không bao giờ dùng hết. Bởi vì Ta đã phán:
“Những ai chân thành dâng mình cho Ta, Ta chắc chắn sẽ ban phước dồi dào”. Tất cả phước lành
sẽ đến với mọi người, những ai chân thành dâng mình cho Ta.
Trích từ “Chương 70” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hết thảy những gì Ta đã chuẩn bị cho các ngươi – nghĩa là, những báu vật quýhiếm từ khắp
nơi trên thế gian – sẽ được ban cho các ngươi. Ngay lúc này, các ngươi không thể nhận thức hay
tưởng tưởng được toàn bộ những điều này, và không ai đã từng vui hưởng chúng trước đây. Khi
những ơn phước này đến với các ngươi, các ngươi sẽ vui sướng không ngừng – nhưng đừng quên
rằng hết thảy những điều này đều làdo quyền năng của Ta, những hành động của Ta, sự công
chính của Ta, vàthậm chí còn hơn thế nữa, sự oai nghi của Ta. (Ta sẽ nhân từ với những ai Ta
chọn để nhân từ, vàTa sẽ thương xót những ai Ta chọn để thương xót.) Lúc đó, các ngươi sẽ không
cócha mẹ, vàsẽ không cóquan hệ huyết thống. Các ngươi hết thảy lànhững người Ta yêu, các
con trai yêu dấu của Ta. Từ đó trở đi, không ai sẽ dám áp bức các ngươi. Đây sẽ là lúc các ngươi
trưởng thành, cũng như là lúc các ngươi cai trị các nước với cây gậy sắt! Ai dám cản trở các con
trai yêu dấu của Ta? Ai dám công kích chúng? Hết thảy mọi người sẽ tôn kính các con trai yêu
dấu của Ta, vì Cha đã được vinh hiển. Hết thảy những điều màkhông ai từng cóthể tưởng tượng

được sẽ xuất hiện trước mắt các ngươi; chúng là vô kể, không bao giờ hết, vàvôtận. Không bao
lâu nữa, các ngươi chắc chắn sẽ không phải bị mặt trời thiêu đốt hay phải chịu cái nóng hành hạ,
và các ngươi cũng không phải chịu cái lạnh hay cảm nhận mưa, tuyết hay gió động đến. Đây là vì
Ta yêu các ngươi, và đó sẽ hoàn toàn làmột thế giới tình yêu của Ta. Ta sẽ cho các ngươi mọi thứ
các ngươi muốn, vàTa sẽ chuẩn bị cho các ngươi mọi thứ mà các ngươi cần. Ai dám khẳng định
rằng Ta không công chính? Ta ngay lập tức sẽ giếtngươi, vì Ta đã phán trước rằng cơn thạnh nộ
của Ta (chống lại những kẻ ác) sẽ tồn tại đời đời, vàTa sẽ không bớt gay gắt dùchỉ một chút. Tuy
nhiên, tình yêu của Ta (dành cho các con trai yêu dấu của Ta) cũng sẽ tồn tại mãi mãi; Ta sẽ không
kìm nén nóchút nào.
Trích từ “Chương 84” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Một khi công tác chinh phục đã được hoàn thành, thì con người sẽ được đưa đến một thế giới
tươi đẹp. Tất nhiên, đời sống này vẫn còn trên đất, nhưng nó sẽ hoàn toàn không giống đời sống
của con người ngày hôm nay. Đó là đời sống mànhân loại sẽ cósau khi toàn nhân loại đã được
chinh phục, nósẽ làmột khởi đầu mới cho con người trên đất, và để nhân loại cómột đời sống
như thế sẽ làbằng chứng cho thấy nhân loại đã bước vào một cõi mới mẻ và tươi đẹp. Nósẽ làsự
khởi đầu trong đời sống của con người và Đức Chúa Trời trên đất. Tiền đề của một đời sống tươi
đẹp như thế phải là: Sau khi con người đã được trở nên thanh sạch và được chinh phục, thìhọ quy
phục trước Đấng Tạo Hóa. Vàvìvậy, công việc chinh phục là giai đoạn cuối cùng trong công tác
của Đức Chúa Trời trước khi loài người bước vào đích đến tuyệt vời. Đời sống như thế là đời sống
tương lai của con người trên đất, đó là đời sống tươi đẹp nhất trên đất, kiểu đời sống mà con người
khao khát, kiểu mà con người trước đây chưa bao giờ đạt được trong lịch sử thế giới. Đó là kết
quả cuối cùng của công tác quản lý 6.000 năm, đó là điều mà loài người khao khát nhất, và đó
cũng là lời hứa của Đức Chúa Trời với con người. Nhưng lời hứa này không thể ứng nghiệm ngay
lập tức: Con người sẽ bước vào đích đến tương lai chỉ khi công tác của thời kỳ sau rốt đã được
hoàn tất vàhọ đã hoàn toàn được chinh phục, nghĩa là, một khi Sa-tan đã bị đánh bại hoàn toàn.
Con người sẽ không còn bản tính tội lỗi sau khi đã được tinh luyện, bởi vì Đức Chúa Trời cũng đã
đánh bại Sa-tan, có nghĩa là sẽ không cósự xâm lấn của các thế lực thù địch, vàkhông thế lực thù
địch nào cóthể tấn công xác thịt của con người. Vàvìthế con người sẽ được tự do, vàthánh khiết
– họ sẽ bước vào cõi đời đời.
Trích từ “Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời” trong Lời xuất hiện
trong xác thịt

Khi con người đã được khôi phục lại hình dạng ban đầu của họ, vàkhi họ cóthể hoàn thành
bổn phận của riêng mình, giữ đúng vị trícủa mình vàtuân phục mọi sự sắp xếp của Đức Chúa
Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ có được một nhóm người trên đất thờ phượng Ngài, và Ngài cũng đã
thiết lập một vương quốc trên đất thờ phượng Ngài. Sau đó Ngài sẽ cóchiến thắng đời đời trên đất,
vàtất cả những ai chống đối Ngài sẽ bị diệt vong cho đến đời đời. Điều này sẽ khôi phục ý định
ban đầu của Ngài trong việc dựng nên loài người; nósẽ khôi phục ý định của Ngài trong việc dựng
nên muôn vật, và nó cũng sẽ khôi phục thẩm quyền của Ngài trên đất, giữa muôn vật, vàgiữa
những kẻ thùcủa Ngài. Những điều này sẽ làcác biểu tượng cho chiến thắng hoàn toàn của Ngài.
Từ đó, loài người sẽ bước vào sự nghỉ ngơi và bắt đầu một đời sống theo đúng hướng. Đức Chúa
Trời cũng sẽ bước vào sự nghỉ ngơi đời đời với loài người, vàbắt đầu một đời sống đời đời được
chia sẻ bởi chính Ngài lẫn con người. Sự ôuế vàbất tuân hiện tại trên đất đã biến mất, vàtất cả sự
khóc than đã tiêu tan, và mọi thứ trên thế giới chống lại Đức Chúa Trời đã không còn tồn tại. Chỉ
có Đức Chúa Trời vànhững người Ngài đã mang đến sự cứu rỗi sẽ còn mãi; chỉ cósự sáng tạo của
Ngài sẽ còn mãi.
Trích từ “Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chỉ những ai yêu mến Đức Chúa Trời mới cóthể chứng thực về Đức Chúa Trời, chỉ cóhọ
mới làchứng nhân của Đức Chúa Trời, chỉ cóhọ mới được Đức Chúa Trời ban phước, vàchỉ có
họ mới cóthể nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời. Những ai yêu mến Đức Chúa Trời là
người tâm phúc của Đức Chúa Trời; họ lànhững người được Đức Chúa Trời yêu thương, và họ có
thể vui hưởng các phước lành cùng với Đức Chúa Trời. Chỉ những người như thế sẽ sống đời đời,
vàchỉ cóhọ sẽ sống mãi trong sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng
để con người yêu mến, vàNgài xứng đáng với tình yêu của tất cả con người, nhưng không phải tất
cả mọi người đều cóthể yêu mến Đức Chúa Trời, vàkhông phải tất cả mọi người đều cóthể chứng
thực về Đức Chúa Trời vànắm giữ quyền lực cùng với Đức Chúa Trời. Bởi họ cóthể chứng thực
về Đức Chúa Trời vàtận hiến tất cả nỗ lực của mình cho công tác của Đức Chúa Trời, nên những
ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời cóthể đi bất cứ nơi nào dưới các tầng trời màkhông cóai dám
chống đối họ, vàhọ cóthể nắm giữ quyền lực trên đất vàcai trị tất cả dân sự của Đức Chúa Trời.
Những người này đã họp lại với nhau từ khắp nơi trên thế giới. Họ nói những ngôn ngữ khác nhau
vàcócác màu da khác nhau, nhưng sự tồn tại của họ thì có cùng ý nghĩa; tất cả họ đều cólòng yêu
mến Đức Chúa Trời, tất cả họ cùng mang một chứng ngôn, vàcócùng quyết tâm, cùng ước muốn.
Những ai yêu mến Đức Chúa Trời cóthể đi lại tự do trên khắp thế giới, vànhững ai chứng thực

về Đức Chúa Trời cóthể du hành khắp vũ trụ. Những người này được Đức Chúa Trời yêu thương,
họ được Đức Chúa Trời ban phước, vàhọ sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài.
Trích từ “Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những người Đức Chúa Trời dự định hoàn thiện sẽ đều nhận được phước lành vàdi sản của
Ngài. Nghĩa là họ tiếp nhận Đức Chúa Trời có gì và là gì, để những điều ấy trở thành những điều
họ cóbên trong; họ đưa mọi lời phán dạy của Đức Chúa Trời vào bên trong mình; dù Đức Chúa
Trời là gì, các ngươi vẫn cóthể nhận được tất cả những điều đó đúng như vốn có, vànhờ đó mà
sống trọn lẽ thật. Đây mới làkiểu người được Đức Chúa Trời hoàn thiện và được Đức Chúa Trời
thu nhận. Chỉ những người như thế này mới đủ điều kiện nhận những phước lành Đức Chúa Trời
ban tặng:
1. Có được trọn vẹn tình yêu của Đức Chúa Trời.
2. Hành động phùhợp với ýmuốn của Đức Chúa Trời trong mọi việc.
3. Có được chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, sống trong ánh sáng của Đức Chúa Trời và có được
sự khai sáng của Đức Chúa Trời.
4. Sống thể hiện ra hình ảnh mà Đức Chúa Trời yêu mến trên đất; thực sự yêu Đức Chúa Trời
như Phi-e-rơ, vì Đức Chúa Trời màchịu đóng đinh trên thập giá, vàxứng đáng để lấy cái chết đền
đáp tình yêu của Đức Chúa Trời; có được vinh hiển như Phi-e-rơ.
5. Được yêu mến, tôn trọng và ngưỡng mộ bởi tất cả mọi người trên thế gian.
6. Vượt qua mọi khía cạnh trói buộc của cái chết vàâm phủ, không cho Sa-tan bất cứ cơ hội
nào để làm việc của nó, thuộc về Đức Chúa Trời, sống trong tinh thần tươi mới, sôi nổi vàkhông
biết mệt mỏi.
7. Cótinh thần phấn khởi và hăng hái không thể diễn đạt bằng lời ở mọi lúc trong suốt cuộc
đời, như thể một người đã trông thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời đến.
8. Giành được vinh quang cùng với Đức Chúa Trời, mang thần sắc giống như các thánh đồ
yêu dấu của Đức Chúa Trời.
9. Trở thành người được Đức Chúa Trời yêu thương trên thế gian, nghĩa là con trai yêu dấu
của Đức Chúa Trời.

10. Thay đổi hình thái, cùng Đức Chúa Trời thăng lên tầng trời thứ ba vàsiêu thoát xác thịt.
Chỉ những người cóthể thừa hưởng phước lành của Đức Chúa Trời mới được Đức Chúa Trời
hoàn thiện vàthu phục. Hiện tại ngươi đã nhận được gì chưa? Đức Chúa Trời đã hoàn thiện ngươi
đến đâu rồi? Đức Chúa Trời không hoàn thiện con người một cách ngẫu nhiên; Ngài hoàn thiện
con người một cách có điều kiện vàcó những kết quả rõ ràng, nhìn thấy được. Không như con
người tưởng tượng rằng miễn có đức tin vào Đức Chúa Trời thìhọ có thể được Đức Chúa Trời
hoàn thiện vàthu nhận, vàhọ cóthể nhận được trên đất những phước lành vàdi sản của Đức Chúa
Trời. Những điều như thế cực kỳ khó– chưa nói đến sự biến đổi về hình thái của con người. Giờ
đây, điều các ngươi nên tìm kiếm chủ yếu là được Đức Chúa Trời hoàn thiện trong mọi việc và
được Đức Chúa Trời hoàn thiện thông qua mọi con người, sự vật vàsự việc mà ngươi phải đối
mặt, sao cho càng nhiều những gì là Đức Chúa Trời sẽ được đưa vào các ngươi. Trước tiên ngươi
phải nhận được di sản của Đức Chúa Trời trên trần gian; chỉ khi đó ngươi mới trở nên đủ điều kiện
để thừa hưởng những phước lành ngày càng nhiều vàlớn lao hơn từ Đức Chúa Trời. Đây là tất cả
những điều các ngươi nên tìm kiếm vàlànhững điều các ngươi nên hiểu trước mọi sự khác.
Trích từ “Lời hứa với những ai đã được hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

