
| B U Õ C TRCTI R O I Đ Á T 
â. (TIN-TÚ-C BAO CHÚA Ô - KHÂP THE-GIÓ-> 

íS 85 

DAO CHUA a Nirac BUC 
I IVVNG Quoc-gia Xã-hò i Birc vãn 

chien-dáu vó-i Hõi-Thánh Bâng 
Chrisl, luy có b<Vt phân găng-go, nhung 
vãn còn dai-dâng. Chánh-phù Bá-linh 
khòng thàn-lhiỳn vcVi Hòi Thiên-Chúa, 
còn Hôi Tin-Lành thì cũng chãng khôi 
bi công-kích. 

Bao Giu-da và các hòi bi-màt còng-
tê (franc-maconnerie) <!êu bi tiir-khír 
khôi niróc Búc . Chĩ còn phăi dánh 
tliáng dao B.ing Christ, hoăc là Thiên-
Chúa, hoăc là Tin-Lành, vi giăo-lỳôn-
liòa và iihan-ái cũa dao â'y trái-nghjch 
v<Vi lu-lirò'ng hiè'u-tháng ciia chii-nghĩa 
quôc-gia xã-hôi. 

Ho-n inòt tiăm niuc-sirdaoTin-Lành 
bi bô tú hoiíc buòc phâi cr ricng inôt 
chô nhirt-dinh, niăc dãu các òng ííy yèu 
nirác và hanh-kiein khòng chõ tiách 
dirffc. It làu nay ba phân lir sõ muc-
sir áy dã diro-c thâ ra. 

Làin sòi-nòi <hr-luàn han het là sir 
bátgiain òng Muc-sirNĩeinoller, nguyèn 
quân-<l6c mõt tàu ngani trong hôi A u -
chiên. Ngăm-<!c u? Măc ! Thi-uy u? 
Mìic ! ông vàn ci'r giàng cho môl hòi-
chiing càng ngày càng dòng <V giũa 
kinh-thãnh Berlin. Bj <liêu ra tòa án, 
òng diro'c tha bòng vì quan tòa khòng 
có niòt chúng-cá hièn-nhièn nào <lè 
buòc tôi. Khi bi tam giam trong nguc, 
trirác ngày 15 Giáng-sanh, ông có g<Vi 
ho ban-Iuru mõt bi'rc tha nhu <lir<Vi: 
« . . .Tôi khòng tliê trâ lài riêng hàng 

máy trăin búc tho- cùa anh em g<Vi cho. 
Nhung tòi xin tãt câ anh eni niòt deu, 
là: Ch<V he mòn-môi! Vì tôi nghe <Iàu 
ó ngircri thaii-thô- ìăng nhCrng sir dau-
"<Vn cùa Hõi-Thánh Ià <lău-hièu tõ ra 

òi-Thánh lac diràng. Bãy lòng tin-

cãy Chúa, tôi xin dáp ràng các Sir-dõ 
cliang day-do nhu thê bao gi<V. Quâ 
thàt, lôi biêt rõ ràng sir dau-d<Vn cũng 
nhir cânh thanh-nhi'in chang he cho ta 
duoc hòa-thuàn v<Vi Birc Chúa Tròi . 
Nlnriig sir <Iau-d<Vn chinh là ãn-<Iien 
cùa Báng dã chju khô-s<V cuc-<liêm 
trèn cay Thàp-tu . 

«Clning ta hãy lin sir-niang vui-niirng 
cũa Birc Chúa Tr<Vi đó, và nhò- Ngài 
nàng-dõ\ chúiig ta hãy cir di dir<Vng, 
chãng lo loài nguò-i trách-niòc, nlnrng 
lòngvãn bình-an vá ngo-i-khen Clnia.» 

Cuoi ìiìíni ngoái ngir<Vi ta pham den 
quyen tir-dotin-nguõ'ngcùa Hôi-Tliánh 
T i n - L à n h nin'rc Birc. Nhung Hò i -
Thánh chông-cir rfil niãnh-lièt. Dàu 
bi ngăm-doa, các muc-su vàn dirng 
thangtrèn tòa giiing nià tuyèn-bo ràng: 
« B ú c Chúa Tiòi dòc-iihi'rt <lã tò mình 
ra trong Birc Clnia Jèsiis-Í.hrist; pbai 
rao-truyen L<Vi Birc Chúa Tr<Vi Irong 
Hòi-Thánh; Hòi-Thánh phiii <lo các 
niuc-su cai-tri, ch<V khõng <lo nhùng 
nguò-i chuyèn dùng inuu-chu<Vc và võ-
lirc; phâi day-dôcon-cái tùy theocho'ii-
lỳ cùa Tin-Lánh, ch<V khòng tùy theo 
các truyí'ii truyen-khâu hoaiig-du<Vng 
cùa dãn-tòc Nhut-nhĩ-man xua ; Kinh 
Ciru-l. ác khòng phãi quyèn sách cùa 
<làn I)o-Thái, và Phao-lô không phài 
«môt thây thông-giáo nói dõi» nhu 
đâng quoc-gia xã-hôi vu-cáo cho ông. 

Chánh-phii Bá-linh tuyên-bo râng 
kliông niiion Hòi-Thánh phân-r. vó-i 
quõc-gia ; làm vãy thi nguy-hièm cho 
đí'ing quoc-gia xã-hôi. Chánh-phù chĩ 
muôn Hõi-TIiánhhoàn-toànliàiig-phuc 
the-luc cùa loài ngu6i. Nlnrng tát câ 
tin-dò trong nuác chĩ muon phuc Bãng 
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Christ, là Chũ cao-cã cùa Hôi-Thánh. 
Ai náy rùng niình vì doc các báo-chi 

niróc Bi'rc dira vàochũ-nghĩa quõc-gia 
xã-hoi mà cãt nghĩa dao Đã'ng Cbrist 
theo lói mói ; ho tòn cao giõng ngiròi 
vÔn <V phia bác Au-chàu (race nordique) 
lioăcgiongA-loi-a(racearyenne). Phâi, 
dao Đã'ng Christ ô- niróc Br'rc đirong 
trâi qua mòt hòi kinh-khùng, vìngirò-i 
ta chftng ngai tuycn-hô rang phãi l)ãi-
hò Kinh Ciru- iróc , là (|iiyèn Kinh 
«mii6n lióa chúngta theodàn Giu-da.» 

Các « H ô i Anh-em» (assemblées des 
frères) ò- nuóc Bi'rc đã hi giâi-tán hè't 
do s:1c-ljnh cùa chánh-phũ, vi không 
tô lòng ái-qu6c. hăng còng - vièc, và 
không sot-sang hoan-nghinh chê'-dò 
mói . Sác-linh ãy làm nôn-nao Hõi-
Thánh õ- nuóc Đ ú c và ò ngoai-quoc. 

Sir nòn-nao â'y vira qua, thì cácgiáo-
hfru có thè'-hrc trong Hòi Anli-em hèn 
giao-t h ièp vói òng Tòng-tiTrò-ng hò Tòn-
giáo; sau nhieu cuòc tranh - luàii, 
chánli-phii hang lòng rút linh cani kia. 
Cách ít làu, Hôi Anh-ein diroc phép 
nhóni - liop nlnr truóc, nliirng phiii 
theo inõt vài dièu-kiên. Ho có dièu-
l^, có tò-chúc, có danh-hi?u lã «Bund 
freikirchlicber Christen,» và có nhũng 
nguòi tin-cân chiu tiách-nhii'in doi vói 
chãnh-phũ. Ho không dirrrc tir-do 
nhu ngày xira vì bj kièm-soăt, nhung 
có thè nhóm-hop thò ,-pluro ,ng Clnia, 
hãt Ibo" tliánh, nhóm-hpp cău-nguyèn, 
kê-cúu Kinh-Thãnh và rao-truyên Tin-
Lành nhir truóc. 

Nhrrng su thir-rèn và bat-bó tièn dày 
có ich gì chăng? ích lón lâni I N ó d ã 
tình-thi'rc iihiêu linli-hòn bã'y lâu hũng-
hò vá nguòi-lanh, dên nõi bo quay ví 
vcVi Đáng Christ. Rãtnhiêu ban tbanh-
xin nhàp Hôi-Thánli, và chĩ uóc-ao noi 
guong tô-tièn mà di duòng phãn-iè 
khôi thê-gian và tôi-ác. Chãngnhũ-ng 
vây thôi, sir thù-rèn, bát-bó năy còn có 
mòt kêt-quâ đáng mìrng khôn xiêt: ãy 
là nhiêu nhánh dao Tin-Lành chia-rê 
nhau dã 90 năni triròng vì cóbãt-dông 
ỳ-kiên vè giáo-lỳ, nay đã hi?p làm môt 
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rãt chàt-chê và phá lan nluing «hàng 
rào» Iw'íy làu làm hai lòi chúiig cùa 
niình tnróc măl the-gian. 

Câm-ta Đúc Chúa Trò i , là Đàngxua 
nay vàn khiên «moi sir hièp lai làm 
ích cho kè yèu-mè'n Ngài» (Rò 8: 28) ! 
Anh clu em nên cau-nguyèn nhieucho 
Hôi-Tliánh õ' nuó'c ftúc và òcác niró'c 
duong ghen-ghét Đáng Christ. Yà 
cũng nèn nhó' ràng néu môt mai niình 
bj thìr-i'èn, bat-l»(>, thì phài nliãn thây 
bàn tay toàn-năng và tù-ái ciia Clnia 
có thè dòi hoa ra plnróc, ngliich ra 
thuân, khó ra dé, mièn là inình bên 
lòng trung-tín vói Ngài . 

TINH-THĂN GIÁO-SÍ CÙA HÔI-
THÁNH NA-UY 

" ^ U Ó ' C Xa-uy chl có ba tri?u dàn, 
•^^ vày mà có tcVi õãO giáo-sĩ di giâng 
Tin-Lành ô- nuóc ngoài. Hang năm 
Hôi-Tliánh dâng2.847.000 dong dè giúp 
các giáo-sĩ ay. 

I'óc gì Hòi-Tliánh Vièt-Nam cũng 
gángsúcgiiip-dõ'cõng-cuõc truyen-đao 
nhu thê', thì chang bao lâu Tin-Lành 
sê tràn kháp thành-thi, thôn-què và 
mièn rirng, núi! 

THÀNH NŨ'U-U'Ó'C CÓ BAO 
NHIÊU TÍN-ĐÒ? 

n P H A N H N'iĩ'u-u-óc có bây trièu dàn, 
*• 1.074 nhà-thò' và 554.000 tin-dô. 

Vày, chì 7 phan trăm dàn-so có tên 
trongsò Hòi-Tliáiili Tin-Lànli. Nhirng 
lai chì có 40 phán Irăm so tin-dô năng 
di nbà giãng, nghĩa lã mòi buôi sáng 
Chúa-nlurt cbĩ có ngót 3 phan trăni 
dàn-sô thành Nũu-iróc di thò'-phiro-iig 
Chúa. Cũng có 194.000 hoc-sanh trong 
sô các truò-ng Chúa-nhirt, nghĩa là 
ngót 3 phãn trăni dàn-sõ. 

Xem thê' dù biê't Nũu-u6c còn là mòt 
thành-pho lón ngoai-dao trèn thé-gi6i, 
râ't cân duoc nghe Tin-Lành. 

Làng, huyên, tình, thành-phó cùa 
anh em có bao nhièu nguò'i tin Chúa? 
Bao nhiêu nguò-i nhóm tai nhà-thò' 
sáng Chúa-nhirt? Anh chj em có làm 
gì cho tình-hìnb tôt-dep hori không? 


