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I. CHIPNG-CO BANG CAC CO-TICH 
Spurgeon, tãn-sĩ Irú-danh. 

(lã uói ri'ing: Kinh-thánh dirÒTtg 
nlnr con su-tiV nhcit Irong cQi : không 
ciìn nlm ni hinh- ^ 
VIIC. chi ciìn Ihii r;i 
là dù. Xhá khâo-cô 
nghiên-cú-u vc Kinh-
Ihánh. khòng có ỳ 
llii'r Kinh-thnnh là 
lliãl đàu, nhirng láy 
vièc đào đãl «V phía 
tãy-nain chàu Á lnin 
qunn-lron». vì vicc 
(ló giúp tri In hieu-
biet Kinh-thãnb và tu,5,ng-tu,c*ng diror 
rõ thêra ve các chnv('n chép trong dó. 

C:\cnhakhon-hoc bon-dnodò chAng 
nhĩíng cho sii-kỳ chép Irong Kinh-
thánh ln dúng, mà Ini phiin-dói nhfrng 
ngir.Vi hièn-lhiVi bè" lãrn và bâo Kinh-
thánh chang phiii bôi Chúa soi-dàn. 
BcVi the, ho chĩ giúp thèin chi'rng-cócho 
Kinh-lhnnh mn thòi. Ngày nny có giáo-
sirdav hoc-sanh rang khoa-hoe phán-
doi Kinh-thánh. Nhimg vni thav! bày 
gió- Ini có khiío-cô-hoc càng ngày càng 
phit-lò diror nhieu chiVng-cc'r, tõ lcVi 
phán-doi dó In quá dõi sai-lam. Nay 
xin thi'r xét niòl vài vicc dó. 

Xun kin, cnc ngircVi l)áng dao hay 
nói quyet r lng chac ông Mòi-se khòng 
chép diroc năm quyèn dìui trong Kinh-
thnnh, vì dcVi òng chira ai biet viè't. 
Nay nhòr khiio-cò-hoc, In biè't rnng 
nin'y thè'-ky trircVc dói Môi-se, có mõl 
quan Hammurabi, ti'rc là Am-ra-phên 
vc d(Vi Ap-ra-ham (Sáng-the ky 14: 1). 
Vii, ho Ini cliing cni mni mà khni-qnnt 
diroclnin hin Code.x- llammiirabi, linhrn. 

Có nhi&u su* chú*ng Lò*i Chúa.là 
cho*n-thât. Cái mai cùa nhiVng nhà 
khâo-co ván phát-lô các no*i cb-
tích d'é tô Kinh-thánh là rà't dúng. 
D.i v là ni6'. trong năm bài mà óng J. 
R. Turnbull. muc-sir cúa nhà-thò* 
tày Hòi Tin-lãnli ô* Giè-ru-sa- lem. 
mó*i viét d'é cát nghĩa v'ê viéc các 
nhà khão-cò đi thám-hie'm trong 
xú* Pha-lé-tin tìr tru*ó*c den giò*. 

hin d(i dn CÓ trircVc BiVc C.htia .Icsus dc) 
2.1(1(1 nnni rôi. Hicn nny ho dii dich 
nhũ-ng chfr cVtfong bia đó. V§j ngircVi 

p h à n - đ õ i k h ô n g 
dám nói òng Môi-se 
k h ô n g thè" c h é p 
d u o c nnni quycn 
snch ny nfrn, vì si'r-
ky ngoni-dno eùng 
công-nhân ba ihé'-
kv li'iióc (lòi Mõi-sc 
ngircVi tn dn biêt viêl 
chfr. Thiio- trnóc, 
có tiíii-sT t rircVng cao-

đang không mnon lin hVi Kinh-thánli 
dny vc lliành Ni-ni-ve và Bn-hy-lòn, ncn 
nói cpiyet chãng có các Ihnnh co đó. 
Nhirng hni thành dó, vn mny thnnh po 
khàc mà Kinh-thánh nói dê'n, nav dcu 
phnt-lò. TrircVe kin, ngu/cVi võ-tin chê-
cinVi và khòng cõn^-nhnn có ngirò'i tèn 
là Ap-ra-hnm, nèn nc'íi clnìng hc? có 
thành lĩ-ro' xi'rCanh-dè (Snng 11: .'il). 
Nhirng, hicn nnv tni thành U-ro cìó có 
ôngLeonard Woolleyxà Colonel ĨMurence 

đang kliai-quât dc phnl-lò rn. 

Hoi hni muai năm triróc, các nhà 
c.òng-kich bàò chang hc có d;in Hè-tít 
(Xunl 23 : 28), diìu Kinh-lhnnh nói dcn 
đân ny hon bõn iniro'i lân. Nay câc 
nhà bâo-tàng to nhi'rl thc-giói cc') bày 
các do co de chi'rng râng xira có nhieu 
lh;'inh-|)h6 thnòcduó-icpiycn dãn Hè-tit. 
lã dnn thii-nghich dnn Y-so-rn-èn vny. 
Bn'l uiróc dàn Hê-tit ròng lír xiV Mè-sò-
hõ-ln-mi den biSn E-ghè (Archipel). 
Tnn-sĩ Sellin dang dno ncri thnnh Si-
chcni cò, nói (piyet rnng nnm thê'-kỳ 
trircVc dòi Aji-rn-hnin, clàn Hc-lít dã có 
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ci mòl Ihành-phõ rãt ló*n lai noi đó. 
B Trirérc có nhà thôhg-minh vô-tíii 
lù ng(V chuyèn dfth Y-so-ra-èn đã ligu 
ir y-trong xc'r Ê-díp-tô. Òng Naville, là 
là /ngirò-i thám-hiêm, làin chírng rângkhi 
N Jdào dâ't phát-lò Ihành Phi-tboni (Xuà'l 
n I I • 11) là tliành co dc'ing làm kho-làng 
N / cùa xi'r Ê-díp-tô, tìni Ihâ'y niâ'y bc'rc 
N MtrcVng: lóp duói xày liang gacli có 
I; (

: nhièu rom, lóp cao vira có íl rom, lóp 
d ) cao nhút khòng có rom nfra. Sir dó 
C / dũ chúng Kinh-thánh (Xciííl ">: (i-18) 
si [ chép chuyèn dàn Y-so-ra-èn cãng ngày 
Ir càng pjiâi di xa đê tìm roin làm gach 
II cho lói klii kliòng liin duoc rmn nià 

làm di'i so gach các chi'i dfr buôc phâi 
đ làm, liá cháng lliàl lain sao? 
cl Bírc Thánh-Linh ral căn-thàn, clion 
li dúng lùng lòi đè chép Kinh-thánh. 
n V'ày, ai dâm bè lòi dó, thì liay sa vào 

vòng dai-dòl sai-lani. Khi sácli Si'r-đô 
rl la sir h'rng-lrai cna Phao-lò lai thành 
(i Tè-sa- lô-ni -ca , thì ticng iiguyèn-bôn 
lí ((ì(V-rí'c) goi «các quan-án tròngthành» 
h là pòlitarchs (SiV-di) 17: (i). Các nhà 
c phân-dõi Kinh-lhánh bc òng Lu-ca 
r khòng gioi tiêng Gír-réc, vì trong các 
B sách khác chãng Ihay có vhĩvjxìlilarclis 
i nào câ. May thayl Mây năni Iruóc, 
] muc-sir Crosbie đã tìm dnoc mòl lam 
i bia cò 6- Ihánh Tc-sa-lcV-ni-ca, trong có 
I càu eũng dùng Rhirpòlilărchs dó. Ong 

à'y đã đein hia dó hií'ii nhâ Baò-tàng 
ncióc Anh (V Luàri-đôn. Tc'r dc') In'V di, 
tíín-sĩ Bnrloii lai lim dcroc nurò'i chíii 
cáci co khác cũng dc'mg clurdc'). I.a Ihay! 
cháng phi'u ngcròi pluin-dòi kia dai-dòt 
nhcr the, nhung vì BcVc Thánh-Linh dã 
chon môt kVi iât dúng trong cà tiè'ng 
G(V-réc đu'crc ngiròi ta dùng riêng trong 
thành Tè-sa-lò-ni-ca mà Phao-lò b tro. 

Nhà khi'io-cô-hoc, chúng ta mó'i giăi 
nghĩa diroc mâ'y khúc Kinh-thánh khó 
liicu. Trong II Sa-mu-ên õ: 8 (thco 
nguyên-bôn) vua Ba-vit hi'ra sè ban 
thiràng cho nguòi lính llu'r nhc'rl cclèn 
côngi) dánh dàn Gic-bu-sit trong dôn má 
hinh vua đang hãm. Công dó (tiêng Hê-
ho-ro' lá tsinnof) khòng phâi lù cõng 

ngoài diròng hoàc conglu'rng ncróc nura 
dàci, nlurng là môt cong dcic Irong hòn 
dá lón nià l ínhdon b(Vi cfing dó có Ihc 
nnic niróc stioi noi chon ncii. Iìoi vàv, 
diìn hi quftn nghich vày hãm, ccìng 
kluVng sO' llric'ti ncróc. ()ng Sir Charles 
Wàrren clã tìrri duoccái ccingduc trong 
hòn dá dó vâ thííy nó thòng dc:n sucíi 
Gi-hori, nc'ii mói hicl dúng míiy chò 
khác nià Kinh-thánh nói dcn. 

Bti làu nay ngiròi la vãri lirong ntii 
Si-ôri (V \c phia lày-nam Ihành (ìic-ni-
sa-lcm co, nlurng nay nhò- corig inróc 
mã ông Sir Charles Warren dã lìni thay 
và kcl-(|ciii vic}c òng MacAlister, mcVi 
biet nó 6- ve phia đông-naih Ihánh đó. 
Ngày nay ngtròi la văn còri dùng cáj 
sufíi cò o noi choncongdó inà xtra dàn 
(iic'-hu-síl ctã đùrig. Trong dòi Ivsai, 
goi sufíi dò là stiÔi Ghi-hon; hièn nay 
nhũng nhà du-lich có thê den chính chõ 
hfr suoi mà xua L-sai riói chuyc;n vói 
vua A-cha (L-sai 7: .'i). Cfing no'i đó 
vua Ba-víl đã đira con lá Sa-lô-inòn cõi 
lc'ra khiè'n dân-chúng tháy conmìnhde 
chóng cuòc A-đô-ni-gia dáy loan (I Các 
Vua I:). Nè-hè-mi cũng dã den suói dó 
coi viècxày vách thãhh(Nê-hê-mi3: 1G). 
Hiêl noi Ghi-hon <r đftu, thì cũng biel 
duoc Eri-Ró-ghen (I Các Vua 1:9) và 
«ruông tho- nèii» õ- gftn «cõng ao» ãy nũa 
(II Các Vua 18: 17). Vì òng Warren 
inay dã t'nn thãy cohg ao dó, nèn ta Càiĩg 
hieu rõnhieu càu Kinh-lhánh lám. Mòl 
dò'i Iruóc, các nguòi phiin-dfii Kinh-
Ihánh dã ngò cháng'có vua Ba-víl thàt 
dàu, nhung ngày nay nhfrng ngirò-j đi 
Iháin xt'r Pha-lè-tin, có Ihe Ihay môt cái 
hiing ch'í duò'iig di đên tirõiig cô má dàn 
Giê-bu-sitđã ngòi cuòi vua Ba-vit. Khi 
la ngôi trên lu-òng dó doc Kinh-thánh 
vè chuyèn vua Ba-vít xàm-chiein đôn 
ííy, thì duòng nhtr nhfrng lcVi các nhà 
phàn-dõi chê'-nhao deu theo tieng dftri 
Giê-bu-sít khoe-khoang, xac-xuoc mà 
tan di m a l sach. Vỳy tuô-ng nhũng 
ngtrcVi phán-dôi dó cùng cùng mòl 
phu(Vng vó'i hang ngu-fVi mà vua Ba-vít 
goi là «ké què và kê đui». 


