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là IhfVi-kj' hai òng khòi-liành, chira ai 
nghĩ den A'ièc áy. Nhò' vièc hai òng 
yèu-chuòng Kinh-thánh nlui' thê', ncn 
hâygiò' liên măt dia-dò Pha-lè-lin mái 
có mây chuc tèn rièng mà trirác clura 
c ó ; sau dììu căn phái si'ra lai mòt vài 
chò, nhirng phìin nhicu cũng dã dúng 
lâin. tìó là nhác cho ta hiet chác ràng 
sy cììn nhirt dê hiêu tháu qiiè-liu-o,ng 
Kinh-lhánh là phâi có lòng qui-trong 
Kinh-thánh, là sách trôi hon inoi sách. 

Năm 1848, òng Lynch làm chúc phó-
thuyen-trirò'ng, và tân-sĩ Anderson sành 

| A Ihay! các nhà sang xir Pha-lè-
tin Iruóc nluit khòngphăi là hang 

dã sành nghê khao-cô dàu, nliirng là 
mõt vi giáo-sir và mòt ông tiuyên-giáo. 
Nhũng vàt hai òng tìm tháy lai kj'-di 
láin, dcn nòi giuc lòng háng ngàn tín-
dò thòng-minh cũng hăm-hô' lo-toan 
dãt thánh dó. 

Hai õng, tèn là lùltvard Robinson và 
5 Eli Smìlh, láy Kinh-thánh làm nlnr 
J sách lioc, dao kháp găn xa trong xir 
^Pha-lè-tin đe tìm cho biê't nhũng chô 

s Kinh-thánh nói den. TnrcVcnăni 18.'58, 
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khoa dia-chàl, dirong bnoni boi lluiy'èn 
tir bièn Ga-li-lè xnòi sòng Giò-danh tói 
bièn Chê't (ti'rc bièn Miuíi). Hai õng 
díing khoa-hoc mà đo bièn Chè'l, thâ'y 
llià'p hon Bja-trung-hi'ti dò bon trăin 
thtióc lày. 

Hôi năin 1870, nn.ic-str ./. A. Pnine 
dtroc Hòi thám-hicm Mỳ ci'r di Ihám 
xír Pha-lè-tin, tìm núi Phich-ga niã 
Mòi-sc dã chê'l trên chót (Pht.ic-truyen 

"ă : 27). Năm triróc, các nhà nghicn-ciru 
lòi tièn-tri Kinh-tliánh dã luàii iihieti 
vS núi Phích-ga và núi Nè-hò. Môt 
ông, inà tác-gia găp (V tliánh Giè-ru-sa-
lein, qttyet dcn mòt hang dá niii Xè-hò, 
mong tìm hòm giao-tróc mát đã làu 
dòi . Vì mòt càu ho-diì trong sách II 
Mi'ic-ca-bi, nèn òng inói có y-tirong 
ngòng-euòiig dó ! Nê'u Giè-í'è-ini hoăc 
nguòi nào niuõii gniu hòni giao-uóc 
trèn núi Nè-hò, thì ai có tií-khòn chac 
cnng hiel rang ho khòngchiu liicn vào 
sácb cho cá thièn-ha hiel chô inình de. 
Nhũng ngin'ri dótkhoa khiio-cò niá bày 
chuycn la nlnr tlie, chí xui ngiròi ta 
ngò' thièt-su- vê các thành cô xir Pha-lê-
tin IÍ'I lòi trnyen-khau inà thòi. \'i vày, 
ta nèn biê't các hòi khao-cô cho'ii-chánh 
thàl dã tìin duoc miíy liăm cho o Pha-
lè-tin mà Kinh-thánh nói dê'n. Vâ, 
biii nììy chí nói dên ket-imâ còng-vièc 
cùa các hòi kháo-cò dáng tin dáng 
khen dó thòi. 

Ông Sir Clmrles Warren lá ngiròi thir 
nlu'rt dirng khai-qnàl noi thành Giè-
ru-sa-Ieni cò. Vì các ngnòi inè-tín dao 
Hoi ngăn-tro, nên òng phăi dào hììni 
dirói dát dè di tháin diròng-lói chung-
quanh Ben-tháiih. Các nhà nghièn-cúu 
dao Chúa dihi hăm-ho xem-xét vicc òng 
dào các vàt cò i'r luòng phía dòng r>i5n-
thánh. Kèt-quá vièc dào diròng hììin 
thàt la-liing lìĩm ! Tiròng gienh-gii'ing 
bao-hoc khu diít ôcn-thánh ngàp sàu 
xuõng dál dò hai nuroi lăm thiiíVc dcn 
bón miroi tluróc tirj'. Bá diing xày 
tiròng có hòn dài den sáu tlnróc tày; 
vù, trèn các hòn dá xày móng, có ílííu-
hi('ii các tho OJè ngiròi Phè-ni-xi mà vua 

Sa-lô-mòn nurón xày tiròng chominh, 
ciich nay den ha ngàn năm. Vièc dào 
liĩini thàt khó, vì các quan theo dao 
Hoi thirirng chông-nghjch. Nhimg, 
vni Ihay ! vièc dó có kê't-(|uá chirng 
tliàt Kinh-thánh chép chuyèn vua Sa-
iò-môn là|> giao-iróc vói Hi-ram, vua 
Ty-ro, xir Phè-ni-xi (I Các Vua 7: 13). 

Hoi năin 1894, có tan-sĩ Iiliss, và sau 
dó máy năm, lai có mòt vài ngiròi ke-
tièp, deu tiin diror iihieu sir riit la ve 
Thành-tháiih. Chĩic các tín-dô cũng 
thích di xa de coi tuòng co inà Nê-hè-
ini xày lai, tirc là tuòng còn dirng no-i 
phía nani thành Giè-iu-sa-lein Irong 
dòi ChúaChrist. Bàygiògóc tày-nam 
thành Gic-ru-sa-leni có mòt nhã truòng 
con trai xày trên hòn dá lón bang-
phang, chính là niri dòi xira dã xày 
«tháp lò» mà sách Nè-hè-nii nói dèn 
(Nè-hê-mi 8 : 11). (ìiìn dó, trong nghĩa-
dia ngiròi Anh, có còn dau-tích ha liìn 
tiròng dá thuòc dôn-lũy vua Sii-lò-mòn. 
Tai dó, khách du-lich tháy có may hàc 
duc trong hòn dá, có lê là noi Sa-lò-
Uiòn, viiii dáng lòn-vinh, dirng trong 
phong-cãnh rirc-iõ mà ngĩíin Irfing Hi-
nòni. Cir theo tuòng Nè-hè-mi di ve 
phia dòng, Ihì den phiìn tuòng ciia vua 
O-xia xày, mà trong dòi vua ãy Ê-sai 
dã bát dăii nói tiên-tri cách dan-dĩ. 
Mòt chôc, ta tói chS hai vách tiròng 
giáp ab.au, găn dó có phììn duói mòt 
cái cira có lám. Ay là Cira Trnng mà 
lai dó Giè-rè-mi theo hVi Chúa hâo, dã 
(idi'q) cái hinh hiíng diít,» li'iin dáu cho 
dàn hiê't liii-nan nào sc xòng vào thành 
Gic-ru-sa-lem (Giè-ic-mi 10 :). Vê dò-i 
khác, chính bõi Ci'ra Tiõing dó, Giè-rê-
mi di dcm ra xein hròng xièn-dô và 
phiii tii-hò thê nào. Lúc di l)ò, theo 
dãy tiròng cQ phia nain ã'y, ta lãy liun 
cám on cái mai ciìa nhà khiio-cò dã 
làm thàt rõ jihieu càu Kinh-thánh. 

Tán-sĩ Iìliss cũng dã pliát-lò diroc 
thánh (]uè-hirong cùa tiên-lri Mi-chè, 
ciing'dòi vói Ê-SÌIÌ. Mi-chè o thiinli 
Ma-rê-sa cách thành Giè-iu-sa-lem dò 
mòt ngày diròng. Quanh thành cô dó 
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có nhieu hang(iá to láin. Mâ'y nhà hoc-
thírc tircriig nhfrng ngircri cao-lón mà 
xira òng Giô-suê ctã ttiu*>i, thircVng ăn-c'V 
trong các hang ctó. Tèn gicíng ngiròi 
cao-lcrndó là Hò-rit, có nghĩa là hay <V 
tròngcác hang. Tác-giii clã di'rng trong 
inòt hang clá to nhirt <V xir clò, néin clá 
không tcVi ncVc hang diro'c. Cũng CÓ 
nhiêu hang khác nhir Ihé' nfra. Càch 
thành Ma-rc-sa mòt vái ki-lò-mét có 
nliiĩng iniinh tirc'rng xièu-dô ciia thành 
A-du-lam nià gììn đó vua Ba-vit dã 
«trôn trong hang dá» (I Sa-mu-èn 22: 1). 
Đã biet chác hai thành co A-then và 
Hò-ma cV dàu, thi há lai khòng biet 
dúng các lliành ciã chép trong chuyèn 
Ba-vít tháng (lò-li-ál <"r đâu sao? Khách 
du-lieh ngày nay có thc cdira các dá 
hóng-láng» chính duói khe mà xira 
Đa-vít dã hra (1 Sá-mu-ên 17). 

Vi§c tà'n-sĩ Macalisler phát-lc) thành 
cò Ghè-sc (Giô-suê 21 : 21) thât là ni()t 
còng-cuòc lâ'l lĩ-nĩí trong khao-cò-hoc. 
Ròng-rã năm năm trò-i, hâng ngày nhjn-
nluic, òng cã't tirng lóp rác khói thành 
COdó. Tiiróc kia, ngiròi tadã t imdiroc 
inòt hòn đá nen nhà, trén có khác inà'y 
cliù' bâng tiê'ng Hè-bo-rcr: «Gi(Vi-li;m 
Uiành Ghc-se.» IícVi thc, biet cliac <ló 
là dúng chõ t h à i i h Ghè-se cô vàv. 
Thành co niiy dã tiiii qua bây thcVi-kỳ 
văn-minh, inã thòi-kỳ văii-miiih tôi-co 
<V tnróc dòi Àp-ra-ham ngòl mòt ngãn 
năm. Dàn dau-lièn <V thành cò đó hay 
cir-xiV trong các hang d;i, cc') lè cfing lã 
mc)t vói dàn-tôc Hô-rit õ- núi Hò-rc 
triróc khi clnra có dãn Ivdci-uiít. Ho 
dã phát-Jr) (liroc mòl birc liròng cùhg 
các tháp v;i cira cùa dàn A-mù-iíl. 
Vá, ho phál-lô mòt «noi cao» co mà 
xira dàn ^'-so-ra-èn thcV-lay hinh-tirong 
trircVc khi bj xãin-lan IxVi vua Nè-bu-
cát-net-sa, là ngiròi diroc Chúa sai 
phat dàn dc') (II Vua 24 : 1). Càng dào 
s.ĩu xuÔng <l;iì, thì lai thiíy mc)t dircVng 
liam mà ngirò'i la dùng de múc nu-cVc 
khi giăc vãy thành. Các vãt xira dáng 
gcVm-ghiec CÒD lai noi ãy clu'rng rang 
Chúa hình-phat dàn dó Ihàt phâi 1am, 

vi thàv ho diròng lfiy Iré' con sóng làin 
hi-sinli inà bo vào cái bình ciat sct dc 
dàng các là-lhan. Lai Ihay inòtcáicfii 
nhõt i;ĩii dè thò-lay, và có iniíy tà'm (tá 
vc tranli luc-tiu de klicu tình gcri diic, 
khác náo nlifrng sir dcr-dáy mà uginVi 
ta làin <V niróc An-dò. 

Khi'io-co-hoc cliang nhfrng bày-lò 
cliuyèn buon vc tòi xira, mà lai tii đtfac 
chuycn vui nrc-rfr nlnr ánh sáng niãl 
trcri nfra. TrircVc cuòc,Âu-chien, ngircVi 
(a j)hát-l() dircrc Bct-sè-mct mà Kinh-
thánh có chép vc ncri dó ràng: «Chúng 
dê hòin eũa ftfrc Giè-hò-va trèn xe.... 
Hai con bò cái di thãng thco chròng ve 
Het-sc-mcl, vìra di vira iong» (I Sa-
mii-èn (i: 11). Gifra các vàt xiêu-đo, 
nguòi la llià'v tro tàn niiinh vun và các 
bình dal scl cùa thành co dó mà San-
chê-rít, vua A-si-ri, dã xòng den dánli 
Iriróc d<Vi Birc Chúa .Ic'sus dc) bây trăm 
inõt ii.ăm. Đirc Clnia Triri theo lcVi 
tiên-tri dã khicn dãn Y-scr-ra-ên phiii 
di dày và bi tan-lac. Nììy, dúng nlur 
lcri tiên-tri Ngàidãdinh siín, BfrcChúa 
Trc'ri dùng cuc)c Au-cliicn vìra qua mà 
sám-síĩn dăl Pha-lc-lin đ l rirc'rc dân Y-
scr-ra-cn vê. Dãn dó dang lìr các ncri 
thièn-ha trcr ve dát cũ. Vãy, bao giò-
Vua trên <';i<- vua sc tái-lâm? 

<> o <> 
CÓ G I E O , CÓ M O C ! 

T3KN Pháp có niòt lliiìy bán (piycn 
Tàn-ir('re cho ngiròi lính, nhirng 

ngircri linh nói choi rang sè dìing de 
chàm lira mà hút thucíc lá. Qua mây 
năm sau, thììy cìó tio c'r mòt nhã kliách-
san, lliâ'y õng bà chii hàng ciang buon 
vì có con mói chct tràii. Song òng bà 
cìó nói r&ng: «Khi chet, con tôi dircrc 
binh-yc'ii vui-vê biet bao ; vì con tõi gifr 
mòt sách nhò và dcic luòn, nên dircrc 
yên-ùi lám !» Sau khi dã hoi rõchuy?n, 
thãy dc') biet ngiròi chet ay chính hĩ 
ngu-cVi lính inua Tàn-irc'rc và nói chcri 
ngày trircVc. Hôt giõng gico dó dã dircrc 
kêt-cpiâ! Có nèn cô bán các sàch Kinh-
thánh mà gieo giõng quí dó khcĩng? 


