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Hành Hương Thánh Đô  

Năm Thánh Lòng Thương Xót (9) 
 

Vì thực sự không có vị thánh mang tên Gioan Latêranô, mà chỉ có Vương 

Cung Thánh Đường được lúc đầu mang tên Nhà Thờ Chúa Cứu Thế, sau 

đổi thành nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Gioan Thánh sử ở khu 

vực Latêranô. Điều nầy được xác nhận qua câu tiếng Ý: Basilica di San 

Giovanni in Laterano hay câu tiếng La-tinh: Archibasilica Sanctissimi 

Salvatoris et Sancti Iohannes Baptista et Evangelista in Laterano - Xin tạm 

dịch: Đại Vương Cung Thánh Đường Chúa Cứu Thế và Thánh Gioan 

Baotixita và Thánh Gioan, Thánh Sử ở Latêranô. Tên gọi đền thờ thể hiện 

rõ ràng ngay trên mặt tiền đường cao của đền thờ: Ở đó có 15 tượng tất cả, 

mỗi tượng cao chừng 7 thước. Có tượng Chúa Giêsu ở giữa, hai bên có 2 

Thánh Gioan: Gioan Tẩy Giả cầm Thánh giá và Gioan thánh sử, cầm chén 

lễ. Mười hai tượng còn lại là 12 Thánh tiến sĩ của hai Giáo Hội Tây phương 

và Đông phương. 
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Tất cả những điều liên quan đến Thánh Gioan Tẩy Giả, và việc rửa tội cho 

hoàng đế Constantino được phô bày rõ nét ở đây để nói rằng: Nhà thờ nầy, 

nhà thờ Mẹ, sinh ra con cái Chúa qua bí tích rửa tội. Hoàng đế Constantinô 

đã được sinh ra nơi đây qua bí tích rửa tội và ông đã xây dựng đền thờ 

nầy, là Giáo Hội Mẹ, để sinh ra con cái của mình qua giếng nước rửa tội. Đi 

vào bên trong nhà thờ, ngay trước bàn thờ chánh dành cho Giám Mục 

Rôma, chúng ta thấy khu vực tầng thấp có thang đi xuống nơi có giếng rửa 

tội và tượng Thánh Gioan Tẩy Giả. 

  

Sách sử sách kể rằng: Năm 312 tướng Constantino nằm mơ thấy hình 

thánh giá với dòng chữ “in hoc signo vinces” (cứ dấu nầy sẽ chiến thắng). 

Ông cho vẽ hình thánh giá trên tất cả cờ trận và khiên thuẫn. Quả thật ông 

chiến thắng vẻ vang, đánh bại hoàng đế Massenzio và lên ngôi hoàng đế. 

Để đền ơn đáp nghĩa, cũng như để tạ ơn Chúa, ông đã làm 3 chuyện rất cụ 

thể: 

  

Năm sau 313, Ông ra chiếu chỉ Milano truyền cho Công Giáo tự do hành 

đạo và hoàn trả tất cả tài sản của Giáo Hội mà các hoàng đế trước chiếm 

đoạt. 

  

Khoảng năm 315-318. Ông cho xây đền thờ Chúa Cứu Thế trên lãnh thổ 

của dòng họ Latêranô, đã bị hoàng đế Nêrô chiếm cứ. Nên Latêranô là tên 

của dòng họ Latêranô. Khi bước vào đền thờ, bên tay trái ở gian tiền đường 

có tượng hoàng đế Constantino. Nên khởi đầu, đền thờ có tên: Chúa Cứu 

Thế… vì nhờ hình Thánh Giá mà Constantinô chiến thắng. Đến thời Đức 

Giáo Hoàng Grêgôriô Cả tức từ năm 590-601, Ngài cho đổi tên là đền thờ 2 

thánh Gioan: Gioan Tẩy Giả và Gioan tông đồ. Gioan Tẩy Giả để ghi nhớ 

Constantinô rửa tội ở đây. Còn Gioan thánh sử thì tương truyền là Ngài bị 

ném vào vạc dầu sôi và đã thoát chết, nên cũng được mang tên chung 

trong thánh đường đầu tiên ở Roma nầy. 

  

Theo tương truyền, năm 314 hay 315, hoàng đế Constantino được Đức 

Giáo Hoàng Silvestro cả (314-335) rửa tội. Ngày này còn toà nhà khá lớn có 

giếng rửa tội đặt sau Toà Hồng Y Giám Quản nói là: Giếng rửa tội nầy có 
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từ thời hoàng đế Constantino được rửa tội bởi Đức Giáo Hoàng Silvestro 

cả. Nó thành mô hình giếng rửa tội mà chúng ta thấy ở các nhà thờ. 

  

Thêm một chứng tích 

về việc rửa tội cho 

hoàng đế Constantinô 

là tháp cao sừng sững 

47 mét nằm bên cánh 

phải của đền thờ. 

Tương truyền là tháp 

cao nầy có từ 400 năm 

trước công nguyên bên 

Ai Cập và được hoàng 

đế La Mã cho lấy 

mang về Rôma vào 

khoảng thế kỷ thứ 4. 

Đức Giáo Hoàng Sixto 

V năm 1588 cho trùng 

tu đền thờ và mang 

tháp nầy về Latêranô. 

Chung quanh bệ chân 

tháp, thiết kế như hình 

giếng rửa tội, có vòi 

nước chảy quanh năm. 

Phần hạ tầng của tháp 

có ghi: Nơi đây, hoàng 

đế Constantinô đã 

được rửa tội, Ông rao 

truyền vinh quang 

thánh giá, vì nhớ thánh giá ông chiến thắng. (Lm Phêrô Trần Thế Tuyên, 

Những điều trông thấy 2) 
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Ban chiều Thứ Hai 18/4, chúng tôi viếng Giếng Rửa Tội, may mắn được 

Cha GB ôn lại ý nghĩa sâu sắc và những hồng ân từ Bí Tích Rửa Tội. 

Bí tích rửa tội là một hồng ân cao quý vì vậy chúng ta dành vài phút để chuẩn bị 

cho việc tuyên xưng Đức Tin của mình qua bí tích rửa tội. Khi tất cả đứng vây 

chung quanh Giếng Rửa Tội, Cha GB liền chia thành nhóm theo thánh bổn 

mạng, đứng xích lại gần nhau. Rồi bắt đầu nghi thức tuyên xưng Đức Tin.   

 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con phận con cái đã được nhận chiéc áo trắng 

trong ngày Rửa Tội, đón nhận hồng ân được làm con Chúa, xin cho chúng 

con suốt cả cuộc đời sống đúng tinh thần Kitô hữu, xin cho chúng con biết 

sống trọn tình yêu, như Chúa đã yêu thương chúng con. 
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Trong đoàn chúng tôi có một thanh niên đang tìm hiểu lẽ đạo để trở thành 

Kitô hữu, làm con cái Chúa. Kính xin Đức Chúa Thánh Thần soi sáng, mở 

lòng trí cho anh. Cha mời gọi mọi người cầu nguyện đặc biệt cho anh sớm 

nhận ra chân lý và nguyện ước trở thành con cái Hội Thánh sớm hiện thực. 

 

Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con 

hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn 

đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin 

vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin 

vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.  Cả đoàn cùng cất tiếng hát Xin Vâng 

của Lm Mi Trầm, xin Mẹ cùng đồng hành, xin giữ gìn chúng con và đưa 

chúng con về bên Con Mẹ luôn mãi. 
 
 

(Còn tiếp) 

Thérèse Huỳnh Thị Thúy Hằng 

 
 

 


