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XII. Những điều trông thấy         Lm. Phêrô Trần thế Tuyên 

Mồ Thánh Phêrô 

nơi tầng hầm Vương Cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma. 
 

 Sáng sớm ngày 1.11.2016, lễ Các Thánh nam Nữ, tôi tháp tùng với 40 linh mục người Phi luật Tân 

vào dâng lễ ở mộ phần thánh Phêrô, nơi tầng hầm Vương Cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma. Xin ghi 

lại và chia sẻ những suy niệm dơn giản cá nhân để làm quà tinh thần mừng lễ các thánh. 

 

 Tên Do Thái của Phêrô là SIMON. Cha Ông là Gioan và em trai Ông là Anrê. Chúa đổi tên Simon 

sang tiếng Aram là CEPHAS hay KEPHAS, có nghĩa là ĐÁ – Đá trong tiếng Hy Lạp là PÉTROS – Từ đó 

Ông được gọi là SIMON KEPHAS hay SIMON PÉTROS – hay SIMON PHÊRÔ trong tiếng Việt. PHÊRÔ 

trong tiếng Việt đọc theo kiểu nhái âm tiếng Hy Lạp là PETROS – Đúng ra phải là SIMON ĐÁ. Ngày nay 

người ta dùng tên Kephas hay Pétros, là tên Chúa đặt cho Phêrô trong các ngôn ngữ khác như PIETRO (Ý) – 

PETRUS (LATINH) – PIERRE (PHÁP) hay PETER (ANH) 

 Dựa trên Phúc Âm Gioan 21.15 nói về việc Chúa hiện ra cho các tông đồ sau khi sống lại và trao 

quyền tối thượng chăn dắt đoàn chiên Chúa của Phêrô bên bờ hồ Galilê. Dựa trên hoạt động truyền giáo 
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thường xuyên của Phêrô ở Rôma và nhất là 

cuộc tử đạo anh hùng bị đóng đinh chổng 

ngược đầu xuống đất năm 64….Giáo Hội công 

giáo nhìn nhận Phêrô là:   

 (1) Giáo Hoàng tiên khởi của Giáo Hội;  

  (2) Giám Mục Giáo đoàn Rôma từ 

năm 42 và tại vị trong vòng 25 năm… theo 

Niên Giám Toà Thánh năm 1838 dưới triều đại 

Giáo Hoàng Grêgôriô XVI. Từ truyền thống và 

huấn quyền nầy, Giáo Hoàng Phanxicô hiện tại 

là Giáo Hoàng thứ 264 tính từ Phêrô  (Có vài 

chỗ đếm số Giáo Hoàng tới 266, vì như Giáo 

Hoàng Benedictô thứ IX 1021-1045 được tái nhiệm 2 lần (1045 và 1047)… cũng có chỗ tính số Giáo Hoàng là 267, vì 

như Stêphanô II nguyên là một linh mục được bầu làm Giáo Hoàng, 23.3.752 chưa kịp chịu chức Giám Mục và lên 

ngôi Giáo Hoàng thì chết 26.3.752) 

 Tuy nhiên có một số học giả, đặc biệt Hans Kung, người Đức (cực lực chống lại việc tin rằng Đức 

Giáo Hoàng có quyền bất khả ngộ) cho rằng: Đây là chuyện Giáo Quyền Rôma sáng chế nhằm củng cố 

quyền Giáo Hoàng đương nhiệm kế thừa Giáo Hoàng tiên khởi là Phêrô và Giám Mục hiện tại kế thừa các 

tông đồ do Chúa chọn… Kỳ thực, Chúa chọn Phêrô làm thủ lãnh Giáo Hội và các tông đồ khác đi truyền đạo, 

chứ không có cắt đặt ai làm Giáo Hoàng hay Giám Mục chi cả. Nói ra để chúng ta thấy có bất đồng trong 

Giáo Hội về quyền bính lãnh đạo chứ không có ý đi sâu và đi xa hơn…. Vì không sẽ có kết thúc. 

 Phêrô, cùng ba môn đệ đầu tiên: Gioan, Giacôbê, Anrê và sau nầy có Philip và Natanael…đều là gốc 

dân chài và người làng Bethaida, một thị trấn nhỏ miền Bắc, gần biển hồ Tibêria, như được ghi trong các 

Phúc Âm Matthêu 4.18-22; Matcô 1.16-20; Luca 5.1-11 và Gioan 1.35-51. Vì thế khi xuất hiện lần đầu tiên 

sau khi được Gioan làm phép rửa, Chúa Giêsu đã gặp họ đang giặt lưới sau một đêm vất vả mà không bắt 

được gì. Mượn thuyền Simon, ra khỏi bờ một chút, Chúa giảng và sau đó đã ban cho họ một lưới cá đầy. 

Phêrô sụp lạy và được Chúa chọn làm kẻ chài lưới người. Vào bờ họ bỏ cả cha mình và thuyền chài mà theo 

Chúa.  

 Phêrô dân thuyền chài nhà quê, nhưng lại lấy vợ là dân thành thị…Mẹ vợ của Phêrô ở thành 

Capharnaum, thành phố thương mãi lớn thời bấy giờ, cũng bên biển hồ Galilê. Chúng ta còn nhớ câu chuyện 

chúa chữa mẹ vợ Phêrô khỏi cơn sốt sau khi Ngài rời hội đường ở 

Capharnaum được ghi lại trong Matthêu 8.14-15; trong Luca 4.38 và trong 

Matcô 1.29-31. Không thấy nói đến tên, nhưng xem chừng vợ của Phêro 

cũng bôn ba theo bước đường truyền giáo của Phêrô như được đề cập trong 

thư I Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corintô 9.5 “ Phải chăng tôi không có 

quyền ăn uống, không có quyền đem theo một người chị em tín hữu như các 

tông đồ khác, như các anh em của Chúa và như ông Kêpha”  Sau cùng bà 

chịu tử đạo. Con gái của Phêrô tên Petronilla có trong danh sách những 

thánh tử đạo đầu tiên trong giáo đoàn Rôma và theo Công Giáo Bách Khoa 

tự điển của De Rossi, Thánh nữ Petronilla được  chôn cất cùng chỗ với 

Thánh Nereus và Achilleus ở Via Ardeatina, Roma (De Rossi, loc.cit., 180).  

 Phêrô được chọn làm tông đồ trưởng:  

Nhà thờ trao quyền. 
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 (1) Chúa chọn Phêrô ngay lần đầu gặp gỡ sau mẻ 

cá đầy như trong Luca 5.4-11  

 (2) Ông được Chúa đổi tên theo chương trình của 

Chúa, từ Simon sang Kephas, như trong Gioan. 1.42  (3) 

Tên Ông được nhắc đến đầu tiên trong nhóm sau khi 

Chúa cầu nguyện và chọn nhóm 12;  

 (4) Ông thay cho các tông đề tuyên tín Chúa là 

Con Thiên Chúa và được trao chìa khoá nước trời và 

quyền cầm buộc;  

 (5) Ông khóc thảm thiết vì chối Chúa;  

 (6) Ông chứng kiến mồ trống;  

 (7) Ông bị chất vấn 3 lần “con có yêu mến ta hơn 

những người nầy không?” trước khi ban quyền tối 

thượng;  

 (9) Ông thi hành quyền lãnh đạo như triệu tập 

công đồng Giêrusalem, Công đồng các Tông đồ năm 50 

sau Chúa Giáng Sinh;  

 (10) Ông chịu tử vì đạo khổ hình thánh giá 

nhưng đầu chổng ngược xuống đất.  

 Những yếu tố nầy chỉ nhằm chứng minh vai trò 

tông đồ trưởng của Phêrô. Ông không đến từ gia đình 

danh tiếng, có học thức hay những yếu tố xứng đáng cho 

một lãnh đạo tối cao… nhưng ông được chọn từ Thiên 

Chúa là Đấng tối cao. Tại sao Chúa chọn Phêrô mà 

không là những người xứng đáng hơn? Đó là việc của 

Chúa, chúng ta không cần thắc mắc và giải đáp. Chỉ nên 

căn cứ vào Lời Chúa “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: 

anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy 

sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ 

không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước 

Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ 

cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” như trong Matthêu 

16.18-19 để vững tin vào quyền lãnh đạo của Phêrô cũng như những Đấng kế vị Ngài.   

  

 Bản thân linh mục, Giám Mục hay Giáo Hoàng… ai có thể cắt nghĩa tại sao Chúa chọn mình? Vì mình 

có tài nầy tài nọ hơn người hay mình xứng đáng? KHÔNG! Một câu trả lời ngàn đời không thoả đáp là Chúa 

chọn vì Chúa chọn. Vậy thôi! Thực tế trong đời thường, chúng ta tự hỏi sao Cha Mẹ thương con cái mình hơn 

cả chính bản thân mình? Vì mình là Cha Mẹ, nhưng tại sao? Vì con cái dễ thương chăng? Vì con cái ngoan 

ngoãn chăng? KHÔNG! Vì Chúa chọn người làm Cha Mẹ thì ban cho tình yêu thương con cái. Chỉ có vậy. 

 

 Thánh Clementine, Giám Mục Roma, Giáo Hoàng thứ III sau Thánh Phêrô đã biên thư cho Giáo đoàn 

Corintô nói về cái chết anh hùng của Giáo Hoàng Phêrô. Sử gia Eusebius, thần học gia Origen sau nầy… đều 
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nói đến cái chết đóng đinh chổng ngược đầu xuống đất của 

Thánh Phêrô. Thánh Phêrô được chôn nơi gọi là Naumachia, 

nơi mà từ thời Cesar đã xử dụng như nghĩa trang tập 

thể….Naumachia ngày xưa chính là đồi Vatican ngày nay. 

Cũng chính nới nầy Nhà thờ hiện nay được xây dựng từ 

ngày 18 tháng 4 năm 1506 và hoàn thành ngày 18 tháng 

11 năm 1626. Người ta cũng nói đến ngôi thánh đường đầu 

tiên được Constantine đại đế và bà Helene, Mẹ của Ông xây 

vào thế kỷ thứ tư. Đây cũng là thời kỳ bà Helene đã cho mang 

sàn gỗ nơi Chúa bị xử án ở Do Thái về Rôma và làm thành nơi 

kính viếng gọi là Cầu Thang Thánh, bên kia đường của Vương 

Cung Thánh đường Gioan Latêranô, nhà thờ chánh toà của địa 

phận Rôma, có ngai giám mục Rôma.  

 

  Truyền thống Giáo hội Công giáo Rôma tin rằng: khu 

vực dưới bàn thờ của vương cung Thánh đường này là phần 

mộ của Thánh Phêrô - vị giám mục của Rôma và cũng là giáo 

hoàng đầu tiên. Tuy nhiên làm sao chứng minh phần mộ hiện 

tại là của Thánh Phêrô và xương cốt trong đó là của chính 

ngài? Rất nhiều khai quật đã xảy ra trong quá khứ để minh 

định xương và mộ phần của Thánh Phêrô. Cuộc khai quật sau cùng xảy ra năm từ năm 1939 đến 1949 dưới sự 

giám sát của Đức Ông Ludwig Kaa. Đức Ông đã gia công tìm kiếm với đội ngũ khai quật hầm mộ. Đức Ông đã 

tìm ra những phần xương của người đàn Ông chết từ năm 64. Ông quả quyết đây là phần hài cốt của Thánh 

Phêrô.  

 

 Ngày 26.6.1968, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tuyên bố xương thánh Phêrô đã tìm thấy và ngày 

24.11.2013 Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cho trưng bày xương thánh Phêrô trong năm Thánh Đức Tin. Toán 

khai quật còn khám phá ra những chuyện lạ: Mộ phần Thánh Phêrô nằm ngay bên dưới tông toà, tức ngai toà 

của Đức Giáo Hoàng trong Vương Cung Thánh đường thánh Phêrô hiện nay. Điều nầy muốn chứng minh cho 

thấy 264 Giáo Hoàng đúng là những vị nối tiếp quyền lãnh đạo Giáo Hội từ Thánh Phêrô mà Chúa trao chìa 

khoá. Điều nầy cũng nói lên đức tin vững vàng vào Chúa Kitô “Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống” 

mà Phêrô đã một lần tuyên xưng và những Giáo Hoàng tiếp nối đang thể hiện đức tin tông truyền nầy. 

 

 Tôi hay dùng từ truyền thống của Giáo Hội Công Giáo, Roman Catholic tradition.  Tức những điều 

không là tông truyền, không có giá trị tín lý. Không buộc phải tin đó là xương thánh Phêrô hay đó chính là mồ 

thánh Phêrô ngày xưa được ơn Chúa cho, xây bên dưới sâu mấy chục thước mà đâm thẳng lên ngai Đức Giáo 

Hoàng ở tầng trên. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI năm 1968 hay Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện tại tuyên bố đây 

là xương thánh Phêrô hay mồ thánh Phêrô, nhưng không lấy quyền bất khả ngộ của tông toà để làm thành tín 

điều buộc phải tin như tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội được Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố ngày 

8.12.1854 và tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời được Đức Giáo Hoàng Piô XII công bố ngày 1.11.1950. Bây giờ 

nhiều người hành hương Rôma hay Thánh địa Do Thái, hay Lộ Đức, Fatima…về khoe rằng: Mình thấy cái nầy, 

thấy cái nọ….Những cái “thấy” không quan trọng lắm, vì ai cũng có thể thấy…Nhưng điều quan trọng là tuyên 

tín như Phêrô : “ Thầy là…” và sống điều mình tuyên tín, tức điều mình không thấy. 
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