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Ê - D Ì P - T Ô B A O GIÒ" C H Ă N G ? 

TV TÃY đoan dàu cũa sàcb Xuát Ê-
díp-tô Ky có đích-lhirc. và đáng 

:in chăng? Ngtròi Y-so-ra-èn có thàt 
kieu-iigu ìuróe Ivdíp-tò chăng? có di 
°a theo nhtr Đfrc Chúa Trõ'i truyèn-
ahán chăng? Xin n lmòng cho nlià 
khâo-cô trâ lòi. 

Châng nhfrng mòl mình Roberl In-
gersoll, nhtrng nhieii kê thuôc vê Tàn-
phái cũng tin ràng Mòi-se lam-kĩn 
itro-ng khi cliép sách Xuãì Ivdíp-lò Kỳ. 
•ìong khâo-cô-hoc làm cliúng râng Mòi-
se biét các bièĩi-dòng minh ghi-chép. 
Có ìihieu bàng-có ehú ,ng-thirc plnìn 
Kinh-Thánh nãy. 

Kinh-Thánh chép : «Có môtvua nió'i 
lên ngôi, chàng quen - biê't Môi - se» 
(Xuát 1:8). Chúng tòi theo dò mà 
kêi-luân ràng quyen cai-trj chtiyen q'ua 
iòng vua khác. Đoc xa hon , ta tháy 
E-sai giãi-bày: «Ngirò-i A-si-ri vô-c«V 
mà hà-hiêp ho» (K-sai 52:4). Càu nìty 
ĩhi-tô ràng vua Pha-ra-ôn hà-hiép dân 
y-so--ra-èn khòng phái là ngtròi Ê-díp-
tô, nhvrng là nguòi A-si-ri. Khão-cô-
hoc chúng-thtrc nhtr thê', vi xác uóp 
cúa vua áy mà ngu-ò-i ta dã tini duoc 
có dăc-sâc A-si-ri. 

Năm 1887, Naville kiê'm ra hai lliành 
Phi-lhom và Ram-se vôn dùng làm 
kho-tàng. Kinh-Thánb quâ-quyel rõ 
ràng dàn Y-so-ra-ên làm gach và hò, 
lai cũng làin gach không rom (Xuat 
j : 7-18). Kháp ntróc E-díp-tò, chĩ hai 
thành Phi-thom và Ram-se có gach : 
:<Ta thá'y rõ gach cr t tròng-lũy hai 
thành áy. Tirng duói bãng gach có 
rcm tot, tììng gifra có gôc ra, tììng trên 
ihăng có rom ra chi hét.» 

Đã hon năin nay, đoàn khâo-cò cũa 
trtròng Cao-dang Pennsylvania (môt 
hang vê phía dòng-nam nuócMỳ)dào-
bói tai mien fíelh-Slian, thuôc vè ntróc 
Pha-lê-tin. Ho dào tói nbìhig tùng 
bày-tò bây nên văn-minh lièn-tiép, ròi 
den lùng di-tích cuòc văn-ininh côctia 
mróc Ê-díp-lò. Tai tàng iiĩìy, ho tháy 
d'èn-thò- Ramsès II, là vua Pha-ra-òn 
dã hà-hiep dàn Y-so --ra-èn. Trong dèn-
thò , bo thíiy môt cnng-dit'n cùa Ramsès 
xày-cat, có cái bia glii vièc vua cììm tù 
ngtròi Séiniles, túc là dàn Y-so-ra-ên, 
và dùng ho xây-cát thành-tr ì ; bia áy 
cũng quâ-quyét rõ rang vua xày-cãt 
thành Ram-se làm kho-tàng. Ngoài 
Kinli-Thánh, dó là ttr-lích thú nhút 
v«? con-cái Y-so-ra-ên kièu-ngu ntróc 
Ê-dip-tô. Cũng nhir nhfriig cuôc phál-
kiè'n khác, cuòc phát-kiê'n cuõi-cùng 
nây hièp dúng vói truyèn-lích Kinh-
Thánh.— The Sundaij Sehool Times. 
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Ông Charles Marslon nói ràng : 
«Ljch-sir cho chúng ta hay ràng dân 

Rô-ma dã xàin-chiem ntróc Anh vào 
khoAng hôn năin mtroi năni sau Chúa. 
O' nhiêu miên ntróc Anh thuòng chì 
dào xuong ngót niòt thtróc lày dã.lháy 
di-lich cũa bõn the-kj' ngúòí Anh chiu 
íĩnh-hir<yng cùa ngiròi Rò-ma. Nhfrng 
di-tích áy làni chúng râng lich-str chép 
dúng. Cũng mòt lè áy, dtrói măt dát 
xú Pha-lè-tin, xú Sy-ri, xtr Mê-sô-bô-
ta-mi và xir L-díp-tô có rát nhiêu di-
tich to-tát cũa môt nèn văn-minh tõi-
cô ; nhfrng di-tich nây làm chúng rang 
lich-sír Ciru-U'óc chép dúng. 
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KINH-THÁNH CHO*N-THÂT 
( T i é p Iheo trniiu 310) 

«So vói di-tícli cùa nhũ-ng ngiròi 
dong-lhòi vói Ap-ra-ham đê lai ô xt'r 
Mè-sô-bò-la-mi, thì di-tích ctĩa ngiròi 
Rô-nia dc lai õ nuóc Anh thât nho-
inon quá. O* ntróc Anh ta chl còn 
tháy chfr La-tinh ghi trcn it nhiên inò-
chí, hoăc. Irên các CÔng-thir dã dò-nát, 
hoìlc trcn các dá dùng làm giói-han. 
Nhtrng ("r xi'r Mê-sô-bô-(a-mi, Tic.u A-
si, E-díp-tô, Sy-ri vá Ra-ttr, các nhà 
khão-CO tìm dtroc nguyên cã nhfrng 
tho-vicn có vò-s6 liàng dát sét trcn ghi 
dăc. nhfrng chfr Uhie't-hình và nhii'ii 
tht'r chfr khác. 

«Nào có ai cam các ông nói rSng 
Kinh-Thánh khôngclio-n-thàt. Nlurng 
khâo-cò-hoc sê dáp lai các ông và các 
òng khõng còn cãi dtroc.»—T. A. W. 


