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V.  Những điều trông thấy……       Lm. Phêrô Trần thế Tuyên 

 

 

Vương Cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma 
(Latin: Basilica Sancti Petri; Italian: Basilica di San Pietro in Vaticano)  

  

 Tôi thấy vương cung thánh đường thánh Phêrô hằng ngày, vì tôi sống gần đó và chiều tối nào tôi 

cũng đi dạo một vòng chung quanh quảng trường vừa lần chuỗi vừa đếm những hàng cột cao tạo thành 

hình vòng tay mở rộng đón tiếp mọi người. 

 Thú thật tôi không thể tả điều tôi thấy….. Lý do? Theo thống kê của chính phủ Ý, hằng năm có từ 

8-10 triệu du khách từ khắp nơi trên khắp thế giới đến viếng thăm Rôma, đặc biệt đền thờ Thánh Phêrô và 

bảo tàng viện Vatican. Chúng ta cứ thử tính xem: 10 triệu du khách, mỗi người chỉ cần chụp 10 tấm hình, 

thì cũng đã có 100 triệu tấm hình đền thờ Thánh Phêrô 

rồi. Tôi làm sao diễn tả cho đủ, cho hay bằng 100 triệu 

tấm ảnh người ta có trong tay. Một con số khác: 10 

triệu du khách, mỗi người chỉ tiêu 10 Euro, tức dân Ý 

và chính phủ Ý đã có 100 triệu Eurô. Nếu họ tiêu mỗi 

người 100 Eurô thì con số đã lên tới 10 tỷ. Nếu mỗi du 

khách tốn 1000 Euro thì con số thật quá lớn lao. Lớn 

quá, to quá, qui mô quá…. tôi không tả xiết… tôi chỉ 

xin nói những điều mình thấy một cách đơn giản và 

theo quan tâm cá nhân. 

Tượng Thánh Phêrô trước đền thờ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language
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 Vương Cung Thánh đường 

Thánh Phêrô ở Rôma khởi công 

năm 1506 và hoàn thành năm 

1626 tức mất 120 năm. Nhà thờ 

dài 220 mét, rộng 150 mét và 

vòm tháp cao 136.6 mét. Có sức 

chứa 6000 người. Công trình lớn 

lao nầy là do sự đóng góp của 7 

kiến trúc sư trứ danh. Có kiến 

trúc sư kiêm điêu khắc gia nổi 

tiếng mà chúng ta quen thuộc là 

Michelangelo. Người ta nghĩ: 

chứa được chỉ có 6000 người thì 

đâu có gì là lớn lao! Xin nghĩ 

xem: cách nay gần 400 năm mà 

xây dựng được một thánh đường 

như thế thì quả là một kỳ công. 

Xin xem lại nhà thờ xứ của chúng ta xem có sức chứa bao nhiêu người: 500 hay 1000 thôi. Nhà thờ chánh 

toà Los Angeles mới xây năm 2002, và có sức chứa 3000 người. Ngay nhà thờ kiếng nổi tiếng lớn ở 

California, cũng chỉ có 2750 chỗ ngồi.   

    Tôi xin dùng hình ảnh nầy để nói lên sự lớn lao và trang trọng của vương cung thánh đường Thánh 

Phêrô. Không nhiều lần lắm, nhưng thỉnh thoảng, chúng tôi, những linh mục sinh viên hay những linh 

mục có nhiệm vụ gì đó ở toà thánh được phép dâng lễ đồng tế 

với Đức Thánh Cha. Đúng là đồng tế! vì Đức Thánh cha làm 

chủ tế, chúng tôi mặc áo lễ hẳn hoi và tiến vào đền thờ, đứng 

xoay vòng chung quanh cung thánh và dâng lễ với Đức Thánh 

Cha. Nhưng nói thật là từ chỗ tôi đứng đồng tế cho tới Đức 

Thánh Cha chủ tế ở bàn thờ cũng xa cả 70 mét. Vì số linh mục 

đồng tế thường khoảng từ 1000 trở lên. Không biết quanh năm 

thì như thế nào, nhưng trong mỗi thánh lễ đại trào như thế cũng 

có vài chục hồng y và vài chục Giám mục…. Các Ngài mới có 

cơ hội gần Đức Thánh Cha một chút, chứ còn hàng linh mục thì 

xa vời vợi. Nói như thế cũng không có nghĩa là Rôma hay ban 

nghi lễ phụng vụ không quan tâm đến 1000 linh mục đồng tế. 

Luật lệ an ninh và nghi thức 

phụng vụ rất chu đáo. Thứ 

nhất, linh mục phải có giấy mời và trong giấy mời bằng tiếng Ý và tiếng 

Anh có nói là phải mặc áo dòng, mang khăn trắng quàng vai, áo alba và 

dây stola màu … Một số linh mục có liên quan trong ngày lễ như hôm 

ngày 12.12.2014 lễ Đức Mẹ Guadalupe có liên quan đến linh mục 

Mexicô thì các Ngài, cũng có đến cả 300 cha, được mặc áo lễ…..Tôi 

muốn cho một so sánh giữa sự lớn lao, trang trọng và linh thánh của đền 

thờ thánh Phêrô cũng như Vatican và vị trí nhỏ bé…. của một cá nhân 

linh mục.  

284cột 

Pieta 
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 Trong lòng đền thờ Thánh Phêrô hình thánh giá có rất nhiều ảnh tượng vừa mỹ thuật vượt thời gian 

vừa chứa đựng nét lịch sử thánh như tượng Pietà của Michelangelo hay tượng thánh Phêrô bằng đồng 

đen…phải cần vài chục trang giấy để diễn tả….Xin mời chú tâm đến một chỗ: Tiếng Anh: The Chair of 

Saint Peter và tiếng Latin: Cathedra Petri. Nói nôm na dễ hiểu, đó là ghế ngồi của Thánh Phêrô, Giáo 

Hoàng tiên khởi và của 265 vị giáo hoàng tiếp nối kế vị Thánh Phêrô cho đến ngày nay. Ngai toà Thánh 

Phêrô trong vương cung thánh đường thánh Phêrô được đặt một nơi khá xa nằm sâu phía hậu đường sau 

bàn thờ chánh, nơi Đức Giáo Hoàng chủ sự những lễ đại trào.  

 Những thông tin cần biết:  

 Ghế ngồi lớn trung bình, từ chân tới lưng dựa phía sau là 1m30. Bàn ngồi: chiều ngang 90 cm và 

hai bên thanh tay vịn là 80cm. Truyền thống vẫn tin rằng: đây là chiếc ghế được ráp nối từ gỗ của chiếc 

ghế mà thánh Phêrô ngồi ngày xưa. Thú thật khi nghe chuyện nầy tôi nghĩ ngay đến chiếc ghe đánh cá 

của thánh Phêrô mà người ta đang tái tạo và lấp vá ở Do Thái. Ghe đánh cá của Thánh Phêrô làm bằng gỗ 

gì mà còn cho đến ngày nay? Hơn 2000 năm rồi, nhà khảo cổ nào bây giờ mà tìm ra tông tích của ván 

thuyền ngày xưa? Chiếc ghế của Phêrô cũng thế. 2000 năm trước có chiếc ghế ngồi kiểu nầy không? 

Không lẽ cả đời Phêrô chỉ ngồi có một chiếc ghế nầy? Đó 

là chưa nói chuyện thánh nhân và các tông đồ bị bách hại 

trốn chui trốn nhủi, có giờ đâu mà ngồi ghế phán điều nầy 

dạy điều kia!  

  Chúng ta không cần tin rằng: chiếc ghế nầy là của 

Phêrô ngồi ngày xưa. Vì thực sự chiếc ghế lâu đời nầy 

mới có năm 875 do Charles the Bald dâng cho Đức Giáo 

Hoàng Gioan VIII. Như vậy chúng ta chỉ nên ghi nhận ý 

nghĩa siêu nhiên của ngai toà thánh Phêrô theo lời nhắn 

nhủ của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI như sau: 

Ngai toà Thánh Phêrô 

Ngai Toà Thánh Phêrô, dành cho Đấng Kế vị  là Giáo Hoàng Rôma 

Giám mục thường xuyên có mặt 
ở Roma và dâng lễ với ĐGH, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_language
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 Cathedra có nghĩa là ngai toà của vị 

lãnh đạo Giáo Hội mà chính Chúa Giêsu đã 

trao cho Phêrô như vị mục tử tiên khởi. Và 

tiếp nối Phêrô là những Giáo Hoàng, là 

những mục tử nhận quyền tối cao từ Chúa 

qua Phêrô để chăn dắt đàn chiên Giáo Hội. 

Nên Ngai toà Phêrô không nhằm chỉ chiếc 

ghế ngồi của Phêrô mà là quyền bính Phêrô 

được lãnh nhận từ Chúa Giêsu để lãnh đạo 

Giáo Hội. Từ ngai toà nầy, từ quyền bính 

nầy, Đức Giáo Hoàng ở vương cung Thánh 

đường Phêrô và các Giám Mục ở các nhà thờ 

chánh toà của mình dạy dỗ, thánh hoá và lãnh đạo đàn chiên Chúa trao phó (Đức Thánh Cha Bênêdictô hiệu 

triệu ngày 22.2.2006; 19.2.2012 và dựa trên Phúc Âm Mat. 16:13-19; Gio. 21:15-17 và Thánh vịnh 23)  

 Ngày 22.2. được ghi vào niên lịch phụng vụ là ngày kính Ngai Toà Thánh  Phêrô. Qua hơn ngàn 

năm, Ngai toà đã được thay đổi và trang hoàng rất lộng lẫy, chiếm ngự cả một chu vi khá lớn. Phía sau 

ngay bên trên ngai toà là hình chim bồ câu luôn có ánh sáng, nói lên ý nghĩa hướng dẫn của Chúa Thánh 

linh. Chung quanh là bốn cột trụ bằng đồng kiên cố tạc vẽ hình 4 tiến sĩ Giáo Hội: 2 Thánh tiến sĩ Tây 

Phương là Ambrôsiô và Augustinô; Hai thánh tiến sĩ Đông Phương là Gioan Kim Khẩu và Athanasiô. Tôi 

chưa thấy Đức Giáo Hoàng ngồi ở Ngai toà nầy trong các thánh lễ đại trào do Đức Giáo Hoàng chủ sự. 

Dù thế Đức Giáo hoàng vẫn là đại diện cho Chúa Kitô, vị lãnh đạo tối cao trong Giáo Hội Công Giáo. 

Điều đó càng cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa siêu nhiên vô hình về quyền mục tử tối cao vẫn chiếm ngự ở 

đây qua hình ảnh chiếc ghế hữu hình. 

 Hầm mộ: Phần tầng hầm của Vương cung Thánh Đường Thánh Phêrô, dù không chiếm hết diện 

tích của mặt bằng nền nhà thờ bên trên, nhưng cũng khá rộng lớn. Nơi đây có chừng 100 mộ phần của 90 

Giáo Hoàng, một vài hoàng đế và hoàng hậu thánh thiện… Có những phần mộ, như phần mộ của Thánh 

Phêrô đã có rất lâu đời, từ thế kỷ thứ 4, khi hoàng đế Constantinô ban sắc chỉ Milano cho tự do truyền 

đạo cũng như di dời hài cốt của các giáo hoàng đến tầng hầm nầy.  

 Viếng tầng 

hầm vây chung 

quanh bởi các 

phần mộ, chúng 

ta thấy một bầu 

khi vừa linh 

thiêng vì có nhà 

nguyện khang 

trang ngay trên 

mộ phần của 

Thánh Phêrô,  

nhưng chúng ta 

cũng thấy bùi 

ngùi khi nghĩ đến 

công khó của 

không biết bao 

nhiêu Giáo 

Nhà nguyện, mộ phần thánh Phêrô 

 

Mộ Thánh Giáo Hoàng Piô XI 
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Hoàng, các hoàng đế ân nhân đã nằm xuống làm nền 

xây tiền đồ Giáo Hội ngày nay. Họ đã qua đi, thế hệ 

nầy sang thế hệ khác… Giáo Hội trường tồn trên 

tảng đá Phêrô. Sau nầy các Đức Giáo Hoàng đều 

được chôn ở đây. Tuy nhiên, riêng Đức Thánh Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II, lúc đầu phần mộ của Ngài 

cũng ở dưới tầng hầm nầy, nhưng bây giờ thì đã 

được di dời lên trân tầng chính của đền thờ. 

 Công trường Thánh Phêrô: Vương cung 

thánh đường hoàn thành năm 1626, những phải mất 

gần năm mươi năm sau, năm 1670 công trường thánh 

Phêrô mới được thành hình và tu sửa nhiều lần mới 

có được như ngày nay.   

 Quảng trường Thánh Phêrô có đường kính 

240 mét. Chiều sâu dài 320 mét. Người ta nói sức 

chứa tối đa của công trường là 250 ngàn người. Từ 

trên cao nhìn xuống chúng ta thấy vương cung 

thánh đường và quảng trường với những hàng cột to 

cao như hai cánh tay vươn dài, dang rộng, và vòng 

khép nhưng mở rộng. Người ta đếm có tất cả 284 

cột tròn, cao to chừng 4 người ôm, làm thành bốn 

hàng. Cũng có 88 cột trụ (pilasters) trông thật kiên 

cố và hùng vĩ. Trên đầu vòng cung nhiều cột nầy có 

tất cả 140 tượng các thánh. Mỗi tượng cao 3.20 mét. 

Riêng bên cánh tả và hữu của sân đền thờ là hai 

tượng thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cao to làm như hai chủ nhà đứng đón chào khách thập phương. 

 Thu hút nhiều du khách thập phương: Tôi nghĩ là không quá đáng khi người ta nói hàng năm có 

từ 7-10 triệu du khách đến thăm viếng Rôma và vương cung thánh đường. Tôi chỉ xin đan cử vài sự kiện 

trông thấy: Rôma có bảy Đại Học Giáo Hoàng và 20 trường công giáo dạy đủ những môn học thánh. Tính 

trung bình mỗi đại học phải có 1000 sinh viên linh mục, tu sĩ từ nhiều nước trên thế giới. Không ai ngờ, 

nhưng Mỹ có khoảng 150 chủng sinh đang học ở đây. Như vậy số sinh viên du học không dưới 10 ngàn. 

Bên cạnh đó có một số linh mục từ các nước sang làm việc cho Vatican. Nên cả ngày lẫn đêm, lúc nào 

đường phố, nhất là chung quanh Vatican, tràn ngập bóng áo dòng của linh mục tu sĩ. Các quán ăn chung 

quanh Vatican cũng được các ngài chiếu cố rất nhiều.  

 Khách hành hương: Ngày thứ tư hàng tuần là ngày triều yết khoáng đại. Giờ triều yết là 10 giờ 

sáng, nhưng từ sáng sớm mới 7 hay 8 giờ là người ta đã phải xếp hàng dọc dài chung quanh công trường 

Thánh Phêrô để chờ vào triều yết Đức Thánh cha. 

 Mỗi ngày Chúa Nhật, 12 giờ trưa, đọc kinh 

truyền tin, dưới sân cũng có chừng vài chục ngàn 

người ngước mắt về cửa sổ nơi Đức Giáo Hoàng sẽ 

xuất hiện. Nhìn những khuôn mặt của người hành 

hương hay đi triều yết Đức Thánh Cha, chúng ta không 

thể nào nghi ngờ về lòng sốt sắng và đạo đức của họ. 

Người ta thành tâm và kính trọng Đức Thánh Cha cách 

đặc biệt. Sống ở đây, phải nói là có dịp chứng kiến  

Ngày Thứ Tư hàng tuần, triều yết 

Đức Giáo Hoàng, đặc biệt dành cho 

những đôi vợ chồng mới cưới. 

Sáng sớm thứ tư xếp hàng chờ triều yết.t 

Viên gạch đánh dấu nơi và ngày Đức GH. 

Gioan Phaolô II bị ám sát 13.5.1981. 
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phép lạ thường xuyên về tình yêu và lòng mộ mến của giáo dân dành cho Giáo Hội và cho Đức Giáo 

Hoàng. Sống ở đây, mới thấy lời Chúa nói với Phêrô: Phêrô con là đá , trên đá nầy Ta xây Giáo Hội ta và 

dù cửa hỏa ngục có phá cũng không thể đổ” ( Mat. 16:13-19) Tôi thấy ý chang!!! 

Làm tôi xét mình…………… 

 Nhìn thấy Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và những sinh hoạt đạo đức rầm rộ diễn ra ở 

đây, tôi thấy nhiều khi mình lo lắng sợ hãi không cần thiết. 

 1/  Biến cố tháng 4 năm 1975 làm thay đổi vận mạng đất nước Việt Nam cũng như sinh hoạt trong 

Giáo Hội Việt Nam. Người nắm chánh quyền sợ Giáo Hội Công Giáo với tổ chức chặt chẽ và hàng giáo 

sĩ thật nề nếp và có quan hệ trung thành với Vatican.  Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, giáo quyền các cấp 

sợ cho an ninh bản thân và sự sống còn của địa phận, của họ đạo. Từ sợ sệt sinh nghi kỵ. Nghi kỵ sinh 

gian dối, luồn lách, mánh khoé hay “biết điều”, một hình thức hối lộ. .  Kết quả: gian dối và lũng loạn, 

bóc lột và bất công….người giàu tiêu không hết tiền, ăn không hết của .... kẻ nghèo tả tơi và bán rẻ nhân 

phẩm. Tôi đã từng sợ và xây dựng sự an toàn cho mình theo cách 

thức mánh mung trần thế. Tôi quên rằng: Chúa xây Giáo Hội trên 

tảng đá Phêrô và cả tỷ con người đang bám vào tảng đá đó mà sống.  

 2/  Có nhiều khi, vì chuyện cá nhân mình với một Giám Mục 

hay một linh mục…. mà mình oán trách cả Giáo Hội hay khinh 

thường Giáo Hội. Giáo quyền và giáo huấn là để phục vụ cho phần 

rỗi con người. Giáo Hội là Mẹ, đang dang rộng vòng tay đón nhận tất 

cả mọi con cái. Chuyện tình cảm riêng tư, giận ghét với cá nhân của 

một giáo sĩ không đáng gì để xoá bỏ hay quên công ơn của hàng triệu 

con người đã nằm xuống để xây dựng cho một Giáo Hội trường tồn 

nầy.   

 

  

 
Tượng cao 3.2 mét trên nóc 

vòng cung 

Công trường, sức chứa tối đa 250 ngàn 

Sức chứa tối đa 250 ngàn 


