
! THÁNH-KINU BÁO 75 

1 BÓC L I C H T H à l - G I A N I-
|NH*NG LÒ'I riÊN-TRl TRONG K1NH-THÁNH BITOT O'NG-NGHlf M> 

& g 

LO*I-KHÍ CLA ANTICHRIST ĐÂ SÀN-SÀNG 
Có hè có nhà đôc-tài quoc-le chăng ? 

(Xcm Ba-ni-êo 11: 30) 

ONG Martin S. Charles, iguyên tòng-
tlur-kỳ liên-dokn vô-thìn quSc-té và 

cbù-búl báo « T h é - g i ò i Vi-thà"n» (The 
Godless World), bfinj t rò nêi môt giáo-sir 
day Kinli-Tliánh trir-danh. T in -dõ khăp 
moi no-i phâi biét tii òng đãtâí-cài . ngõ 
hàu (lem nêu ra làm vinh-hici Búc Cliúa 
T r ò i . Òng cũng dân đup-c bai đõng-chi, 
tèn là fíalph E. Undtrwood, tir lai cùng 
Chúa. COng nlur ông Charles,MIR Under-
mood vón là môt dicn-giã vò-hàn, giâng 
cho nhirng dúm ngiròi đông-đé gicu-cat 
Kiiih-Tliánli. 

Sir boi-Cai cùa hni ông là môt v't thiro'ng 
đau-đón nhi'rt cho l ièn-doàn vô- thàn . 
Ban trnng-uorng ò- Vlac-tir-khoalS cir hai 
ông di khâp Mỳ-chã i đè tuyèn-tryèn cbfi-
Dghĩa vò-thàn, cbang ngò- hai òg lai bi 
dao Tin-Lanh chién-tháng. 

Sau khi lléi-câi, trong môt bi giâng, 
ông Charles có giâi-luàn ván-đè Atichris t 
hàu đén, vá dan nhièu băng-cô ìanh-tnè 
dánh di''i cái ỳ tiròag rang Antihrist là 
ngiròi đi'rng dàu mõt nhánh đaccó thé-
lirc kia hay là ngirci càm quyènđôc-tài 
trong môt nuòc no. Vi hicu hét :r quan-
trong cùa phong-trào vò-thàn klìp thé-
g iò i , ông này môt quan-ni?m rátcó giá-
trj. Diròi dãy xin tóni-tât quan-nỳm áy: 

1.—Antichrist sê" là mõt tay vi-thàn. 
N ó sè chfíi Dúc Cha và Búc Con (.Gi. 2 : 
22), dem mình lcn caj bâng BúcChúa 
T r ò i ( I I Tê 2 : 3-4; Ba . 1 : 36-37). 

2. —Con thú à sách Khăi-huyèn toan 
13 se càm quyèn trên khâp thé-giòi . N ó 
là môt nhà đôc-tài qi6c-té, môt taycai-
trj cã hoàn-càu, và t lé-giòi báy g i ò s: là 
mõt tõng-ho'p hét các nuòc , các chi-Uc, 
các thú tiéng, các nhrn-chùng. Nói cáCi 
khác, nó là thông-lãih, thù-tiròng, ông 
thâm-phán tôi-cao vi nhà đôc-tài tuyêt-
đé i cùa hp'p-chúng-qiéc quéc-té. 

Chira ai tòng hành (|uyèn bao-trũni đén 
thé, nèn phãi két-luàn ràng Antichrist 
chirn hiên ra trên đia-càu này. 

3. —Antichrist không thc tô" niăt truó-c 
khi Bi'rc Thánh-Linh lia khôi thé-gian 
này, nghĩa là t ruòc khi Hôi-Tliánh diroc 
cát lèn dè găp Cliúa trên khõng-trung. 

N h ò ánh sáng cùa Kinh-Thánh mà tháy 
ỳ-nglna cùa nhĩrng bién-dQiig áy, thi 
chúng ta phâi công-nhàn rang phong-ti iu> 
vò-thàn tràn khâp thé-giòi là dièm chl 
vè sâp đén lúc Antichrist lii^n ra, I Iô i -
Thánh cho-n-chânh đupx cãt lcn, Bãng 
Christ cùng các thánh-dò giáng-làm giíra 
dám mày, Antichrist cùng tiên-ri giă bi 
hùy-diêt t ron- t ro i , và nuòc ngàn nàm 
thái-bình cùa Báng Christ điro-c làp lcn. 

Òng Charles cho rang phong-trào v ô -
thàn có tô-chúc hân-hoi ò khâp thé-gian 
là nèn-tàng cho Antichrist duoc tôn cao 
sau này. Phong- t rào áy có môt trong-
tâm-dièm cho câ thé-giòi , túc là Mac-tir-
khoa, và có chi-nhánh ô- khâp các nuòc . 
Cùng có hàng ngàn báo-chi, sách tuyên-
truyèn, và nhũng ông văn-s ĩ , diên-giã, 
giáo-sir, truòng-han là khác. Phong-trào 
áy chĩ chăm chàm hùy-phá dao Báng 
Christ và nipi su t in-nguòng thàn-ininh. 
Nhfriig i lâng-vièn vô-thàn chinh là các 
bô-ha mà Antichrist càn có đè càm quyèn 
khâp thé-gian. 

Các bô-ha áy dâ" có rãi-rác khâp nci và 
đă ra tay hoat-đông. Hp. hét sirc clicn 
vào các nhà triròng và nhà-thò mà phá-
hoai. Bang khi ãj biét đâu nhièu t in-đò 
Báng Christ chSng hfrng-hò- vó'i ph(in-sir 
đè dén nSi quyèn-phcp téi-ti im chiém 
dup-c phàn iru-thâng ? H5i anh em trong 
Hôi Tin-Lành B ò n g - P h á p ! Anh em cé-
gâng hi-sinh cho Báng Christ mau tái-làm 
v í toàn-thâng, hay là anh em nhiròng 
Viuòc cho quì Sa-tan?—ÍVieo Prophecy. 


