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Hành Hương Thánh Đô  

Năm Thánh Lòng Thương Xót (3) 

  
Sau những nghi thức trang nghiêm, cung kính và long trọng tiến vào Cửa 

Thánh được hưởng biết bao hồng ân Lòng Thương Xót, Thầy Giuse 

Nguyễn Tiến Khải hướng dẫn đoàn chúng tôi xuống thăm mộ các Đức 

Giáo Hoàng dưới hầm Đền Thờ Thánh Phêrô. 
  
Tầng hầm Đền Thờ này chính là nền Đến Thờ nguyên thuỷ thời Hoàng đế 

Constantino. Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII cho đào khảo cổ nghĩa 

trang bên dưới và người ta đã tìm thấy xương của thánh Phêrô được gói 

trong một miếng nhung đỏ viền chỉ vàng đặt trong một hộc có bảng 

viết“Petros Eni” Phêrô ở đây. Xương thánh nhân hiện được đặt trong một 

hòm ở hầm đền thờ, thẳng bên dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin. Chung 

quanh mộ Thánh Phêrô nhiều nhà nguyện với nhiều bàn thờ để Linh mục 

cử hành thánh lễ. Có tất cả 147 trong số 264 phần mộ ĐGH chôn cất tại đây.   
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Buổi chiều Thứ Sáu 15/4, Cha Phaxicô Xaviê Nguyễn Mai Kha hướng dẫn 

chúng tôi thăm viếng đấu trường Colosseo.  

 

 

Đấu trường là công trình kiến trúc vĩ đại nhất của thành phố Roma cổ 

trong thời các hoàng đế nổi tiếng. Đấu trường này được hoàng đế 

Vespasiano khởi công năm 72 trên các hồ thuộc vườn thượng uyển của 

hoàng đế Nero và hoàn tất năm 80 do hoàng đế Tito. Nơi đây diễn ra các 

trò chơi giải trí như đấu gươm săn bắn giả thú, thủy chiến giả…  

 

Đấu trường hình bầu dục bằng đá vôi bên ngoài và gạch nung cùng với đá 

ong ở bên trong. Chu vi rộng 527 thước, dài 188 thước cao 52 thước, gồm 4 

tầng. Ba tầng dưới có các cửa vòng cung trang hoàn với các cột kiểu 

Corinto, Ionieno và Dorico. Các tượng được trưng bày giữa hai tầng 2 và 3.  

 

Hoàng đế, khanh tướng, hoàng gia vào cửa đặc biệt dẫn thẳng vào phòng 

tiếp tân. Dân chúng đi vào qua 80 cửa vòng cung có đánh số thứ tự. Ghế 
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ngồi chia làm 3 hạng: kỵ binh, trung lưu và dân chúng. Ở trên cao dành 

cho những người đứng coi với giá rẻ hơn. Đấu trường có thể ngồi được 

trên 50 ngàn người. Đấu trường có mái che bằng vải dùng khi trời mưa. Ở 

dưới bãi đấu (76 x 46) còn có các hành lang, các phòng nhốt thú dữ, các cột 

dùng để kéo mọi dụng cụ cho các trò chơi giải trí.  

 

Đấu trường mang tên Colosseo, nghĩa là Khổng Lồ do kiến trúc vĩ đại của 

nó cũng như bên cạnh có bức tượng khổng lồ cao 30 thước của hoàng đế 

Nero. Đấu trường bị hư hại do hai lần động đất vào những năm 1231 và 

1255. Hoàng đế Enrico 7 trao lại cho Thượng Viện và dân chúng Roma. Vào 

thế kỷ 15, đấu trường trở thành mỏ đá để xây cất các dinh thự trong thành 

phố như Dinh Venezia, Famese, Barberini và đền thờ thánh Phêrô. Theo 

truyền thuyết Kitô, nhiều tín hữu chịu tử đạo tại đấu trường nên vào thế 

kỷ 18 ĐGH Beneđicto 14 cho tu sửa lại và dâng đấu trường để tôn kính các 

vị thánh tử đạo. Các ĐGH Pio 7, Leo 12, Gregorio 16 và Pio 9 cũng tu sửa 

nhiều lần. Năm 1957 người ta dựng lên một cây thánh giá. Từ thời ĐGH 

Phaolô 6, Đức Thánh Cha chủ tọa những Chặng Đàng Thánh Giá vào Ngày 

Thứ Sáu Tuần Thánh với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu cũng như du 

khách hành hương. (Cha GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ, Một vài nơi cổ kính ở 

Roma)   

 

(Còn tiếp) 
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