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" \7Í moi ngucVi yêu-mên Kinb-Thánh 
nóng-này muõn biet nbiêu thêm 

vê Quyèn Sách dôc-nhút vô-nhj trên 
câ tbê'-giói, nèn chúng tôi xin kê ra 
đãy nhũng su kỳ-la có quan-h§ đê'n 
Kinh-Thánh. 

Cuu-lfó-c có 39 quyèn và 929 đoan ; 
Tân-Uác cô 27 quyèn và 260 đoan. 
Tông-công là 66 quyèn và 1.189 đoan. 

Quyèn sách & giũa Cuu - Uoc là 
Châm-ngôn ; ò- giũa Tân-U'cVc là thcr 
I I Tê-sa-lô-ni-ca. 

Doan cr giũa Cuu-Uóc là Gióp 29 ; <V 
giũa Tân-Uóc là Rô-ma 13, 14. 

Càu à giũa Cuu-Uóc là II Sù-20:17, 
18, à giũa Tàn-Ú'cVc là Sú-dô 17 : 17. 

Đoan ngán nhút Kinh-Thánh là 
Thi-tiiiên 117. 

Câu ngân nhút Kinh-Thánh là Giăng 
11 : 35 (nguyên-văn kbông có : «Dúc 
Cbúa.» Cbĩ có : «Jêsus kbóc.») 

Doan dài nbút Cuu-UtVc là Tbi-
thiên 119; doan dài nhút Tàn-U'óc là 
Lu-ca 1. 

Càu ò chinh giũa cà Kinh-Thánh là 
Thi-tbièn 118: 8. Câu dài nhút câ 
Kinh-Thánh là Ê-xo-tê 8: 9. 

II Vua 19 và Ê-sai 37 giõng nhau. 
K-xo-ra 2 \à Nê-hê-mi 7 cũng giõng 
nhau. Hai càu cuói-cùng sách II Sù-
kỳ và nlnrng càu m& dãu săch E-xo-ra 
cũng giông nhau. 

Danh «Dúc Giè-hô-va» cóchép6.855 
ISn trong Kinb-Thánh. Danh «Đúc 
Chúa TrcVi» khôngcó chép trongquyèn 
sách Ê-xo-lê và quyen sách Nhã-ca. 

Thi-thiên 107 có bon 
câu giông nbau: càu 
8, câu 15, câu 21, và 
câu 31. 

Pbãn cuõi càu nào 
trong T h i - t h i è n 136 
cBng giông nhau. 

K i n h - T h á n h đuoc 
chia thành doan btVi 

Hông-y Giáo-chù r7uc;o de Sanclo-Caro, 
vào kboàng năm 1236. 

Cuu-Uóc duoc cbia thãnb càu bõi 
tbãy thòng-giào Mordccai Nathan, năm 
1661. Tân-UcVc duo-c chia thành cãu 
bô-i ông R. Slephens; ngirui ta nói rãng 
ông là môt chũ nhà in nguòi Pháp, và 
làm viêc áj' duong khi cõi ngua. 

Bân Septante là bân dich Cuu-U'óc 
ra tiêng Gò-réc, tai xú Ê-díp-tô, năm 
285 T. C. 

Kinh-Thánh dã duoc djch ra trèn 
môt ngàn tbú tiêng và tbò-àm. 

Bân djch Kinh-Thánh ra tiè'ngAnh 
truóc nbút là do Wicliffe, năm 1380; 
bân dich ra tiê'ng Pháp truóc nhút 
nhani năm 1160; bân djch truóc nhút 
cùa nguòi Mỳ nbam năm 1752. 

Bàn chính Kinh-Thánh cô nbút 
trong vicjn bão-tàng nuác Anb là bân 
«Codex Alexandrinus ; » bân chinh 

Kinh-Tbánhcônhúttrongdic)n Vatican 
cV kinh-tbành La-mã là bàn «Codex 
Vaticanus.u 

Trong tha-vifn truòng Cao-dfmg 
thành Gõttingen có môt quyèn Kinh-
Thánh vié't trên 2.470 cái lâ cbà-là. 

Kinh-Tbánh do chírng bõn muai 
nguòi chcp nên. Nhũng nguòi năy 
kbông dõng-thtVi vcVi nbau, nhung 
song trong nhũng thò-i-dai khácnhau, 
trâi qua mòt khoâng hon 1.5C0 năm. 
Ho viet sách trong nhũng hoàn-cânh 
rát khác nhau, — kè viè't trong nbà tù, 
trong cung-di^n, kè viet tiongJo^m-hõ, 
tiong dõng-văng, trèn b<V sông, kbi bj 

đày, khi dác-thãng, 
khi thãt-bai, khì tbànb-
công, vàn vàn. 

N h ũ n g ngutVi nây 
dirng vào moi dia-vj cr 
dòi, gôm có vua, dân 
quê, thay tê-lê, nguòi 
dánh cá, nguyên-soái, 
kè chăn-chiên, bâc quí-



phái và nhà chánh-trj. Khi viè't, ho 
dùng dù loi văn dè bày-tò tu-luòng : 
Văn xuôi, văn vãn, luât-pháp, săc-
linh cùa chánb-phù, bài giâng, thí-
du, hình-bóng, câ dê"n tho-tín rièng 
và nhirt là lòi tièn-tri. 

Ho viè't vi3 moi ván-dê có quan-hê 
đín loài ngiròi: Sir sàng-tao, căn-
nguyên, công-vifjc, sô-phân cùa tôi-lõi, 
str sõng, su- chêt, các nuóc, các chánh-
pliù, đia-nguc, Thiên-đàng, và ngôi-vj, 
bôn-tánh cùng phuong-iupc cùa Đúc 
Cbúa Trò i . 

Bó là Kinh-Thánh cùa chúng ta, 
oai-nghi, cao-trpng và la-lùng thay! 
Cuói-cùng Cuu-LTóc có mpt lòi rùa-sà, 
và cuôi-cùng Tàn-Uác có môt lòi chúc 
pbuóc. 

Sácli Sú-dô, doan 26, là doan qui-báu 
hon bè't; Thi-thièn 36 là doan diem-lè 
hon he't. Năm lòi húa giuc lòng ta 

hon hêt là Giăng 14: 1-3, 23; 6: 37 ; 
Ma- th i -o 11: 28; Thi-thièn 37: 4. 
Chúng ta hãy giãu nhũng lòi búa ãy 
trong lòng mìnb. Ê-sai 60: 1 là câu 
tăng cho nguòũ trê tuôi mói trò lai tin 
Chúa. Thi-thiên 25 : 20 là cái gôi dâu 
cùa nguòi thánh-dô duong liâ'p-bôi. 
Mpi nguòi khoe mình là trpn-lành thì 
pbâi đpc sâch Ma-thi-o, doan 6. 

Ông Louis L. Talbot dã luàn ràng: 
«Quyèn sách hpp-thò'i nhút thé-gioi 
cbính ià Kinh-Thánh. Hpn hét các 
sách-vô' và báo-chí mà ta nbân đupc, 
Kinh-Thánh chiêu-rpi ánh sáng trên 
các phong-tràohièn-tai giũa các dân và 
các nuóc. Các phong-trào hiên-tai, vjk 
các có--tich ô- dâng sau công-vi^c cùa 
cá-nhon hoăc quõc-gia, dêu dã cbép 
truóc trong Lò-i Đúc Cbúa Trò-i. Ay 
làmòttrong nliieu bâng-có'tò ra Kinh-
Tbánb có quyèn cùa Đúc Chúa Trò-i.» 


