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TRiraC KHI BAO CHUA BEN THANH LA-MA 
A . M A R S H A L L 

T~\ÀN-SÓ thành La-mã có hàng mãy 
• ' - ' trièu ngvrò'i, phSn nìra là tô i -mpi . 
Juvénal, nlià thi-sĩ trào-phúng Irú-danh 
thcVi ãy, nói râng hàu-thê' không sao troi 
hcrn thcri-đai â"y vè nhĩrng phong-tuc dòi-
bai: Ngài ta thàu-góp các thói hir nêH 
xãu khâp thcj-gian, đSi thànli phong-Iuc 
rr kinh-thành La-mã. 

Con-cái kê nghèo-kli§ và các trê em 
hay đau-yeíu thuòng bi quăng cho Ihú 
dũ, cã đén con gái nũa. Các nhã triét-
hpc ung-chiu cách liàng-đòng dã-man áy. 
Nhà triét-hpc Sénèque viê"t r ãng : «Khõng 
phài co-n thanh-nô, nlnrng chính là lỳ-
tánh đã xui nguò'i ta dem quăng nliĩrng 
đúa trê tât-nguyèn xuSng sông.» Có dúa 
bi câl cut chon tay cho bpn ăn - niày 
hung-ác đem bày góc chp- đàu dirò-ng. 
Bpn thàj' phăp dùng mpt vài bõ-phàn 
cùa thân-the" hp đê làm bùa yêu. 

Sir ly-di dê-dàng và tlnrcVng thây, đén 
noi có môt sõ phi.i-nĩr lãy vài đcri chòng 
trong mpt năm. Thànli Pompéi bi hôa-
dièm-son Vésuve phá-hùy, vê sau hp dào-
bói đtroc nhieu nhà, thi tháy tirò'ng, cĩra 
vã đò-dùng không có dáu-tích nào tô ra 
dân-chúng phóng-đãng, ô-uê"quá doi nhu 
<y thãnh La-m2. Tinh-lhân gia-tôc dã tât 
thò. Nhirng ngircri đòn-òng đúng-dân 
cho rang khòng c u ó i \o là hièp vó'i luo'iig-
lâm hon . Thà hp cufri môt đira tôi-mpi 
nét-na trinh-bach còn hon cuó i môt thiíSu-
nũ La-mã thuôc dòng qui-phái. Nam-
gió'i và nũ-gicri đèu buông theo nhĩrng 
tô i -ácgóni-ghê,mói- la và nghicli v ó i công-
_lê ttr-nhiên mã ò ' thoRô-ma đoan l .Thánh 
Phao-lò kliông dám mô-tâ can l ò i . 

Tàn-ác « k é t - h ô n » vó'i tir-duc. B è thêm 
vui cho nhĩrng bũa tiêc linh-dình, bpn 
phú-hào thucrng thuè ngucVi dáu.võ vcri 
nguòĩ hoăc v ó i thú dũ. Đ u a n g khi ho 

nháp rirp'u, thi huyê't nguòi nóng hoi 
tuôn chày tnró'c măt hp ; bpn tõi-mpi 
bu<Vc vào , đàm móc vào xác chê't mà kéo 
ra ngoài, còn bpn tô i -mpi khãc râi cát 
trên nèn nhà cho phuò'ng kv-iiũ nhây múa 
uhieuđiêuphóng-đãng. Môt nguò'i khách 
du tièc tai nhà Flamininus lình-ccV nói 
riíng niinh chua hè tháy ai chê"t; lâp-túc 
chù truyèn giê"t môl tèn tòi-mpi đìì lãm 
vui lòng khácli. 

Thành Lii-mã là tãm hinh chup đúng 
chcrn-tircVng cũa cõi đò'i không tin theo 
B ú c Chúa TrcVi. Nhiêu ngiròi tbeo dao 
năy, đao khác, nhung đành cliiu niòn-
môi và ngã chét vào cõi d ò ĩ đài. Sir 
chán-ngán và tuyèt-vpng dpn dirò'iig cho 
mòt tôn-giáo mcri. Các thìtn mpc nhir 
nãm trèn cãy muc-nát, bìiu không-khí 
hóa ra đpc-dia vì mùi hòi-am cùa các dao 
đã suy-đòi. Ông Diogène SO-sánh các đao 
cùa dàn-chúng vó'i sir tâm trong vũng 
nircVc do'-bàn ; ông hoi răng: «Nhũng kê 
tâm đây sè đi đâu mà tâm lai ?» Òng 
Pline lúc còn tlianh-nièn đã thãy lòng 
tan-nál, phâi kêu-la răng : «Hăy cho tôi 
sir yên-ùi mó'i-mê, manh-mè, thanli-lao 
mà tôi chira tũng nghe đán hoăc đpc dén. 
T ô i vãn nhó' mpi đèu minh dã nghe hoăc 
đpc nhung môi sàu cùa tôi ló'ii quá ! » 

Giũa tình-hinh đôi-bai trên đày, đao 
Đáng Christ dã tràn dén La-mã, và hãng 
ngãn môn-đò trung-tín cùa Ngài đâ đò 
huyét đe đòn ròng Tin-Lành. Kê chét v ì 
Chúa rã toàn-thãng kê s6ng v ì ma-quì, 
nên Tin-Lành đã tír thành La-mã truyèn 
khâp thé-gian. Tam guo'ng hi-sính, bác-
ái và tuãn-dno â>, anh em ta phãi soi 
chung, thi m ó ĩ mong cúu-vó-t thé-gicVi 
hiên đuong lao-đao, sàu-kho vi cách xa 
và quên-bô Búx Chúa Trò'i dupc—íJo-
đúc-Tri dich. 
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