
DƯỚI QUYỀN THIÊN CHÚA 
“Xin hướng lòng chúng ta về với Người, để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường 

của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp Người đã truyền cho 
tổ tiên chúng ta” (1 V 8:58). 

Ông Dwight David Eisenhower 

(1890-1969) sẽ mãi mãi được biết 
đến là một tướng lĩnh và một tổng 

thống vĩ đại. Ông là vị tổng thống 
thứ 34 của Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 1953-

1961. Ngày 1-2-1953, vài tuần sau 

khi nhậm chức tổng thống, ông 
được rửa tội và trở thành Kitô hữu 

thuộc Giáo hội Trưởng lão 
(Presbyterian Church) ở 

Washington, D.C. Ở đây, chúng ta 
nên chú ý về niềm tin tôn giáo, đừng 

phân biệt tôn giáo nào! 

Chữ “under God” (nghĩa là “dưới 
quyền Thiên Chúa”) được thêm vào 

Lời hứa Liên minh trong chính phủ 

của ông Eisenhower. Trong bài diễn 
văn Ngày Quốc Kỳ, 14-6-1954, ông 

tuyên bố: “Bằng cách này, chúng ta 
tái xác nhận tính ưu việt của niềm 

tin tôn giáo trong di sản và tương lai của Hoa Kỳ. Bằng cách này, chúng ta sẽ luôn củng 
cố vũ khí tâm linh là loại vũ khí mãi mãi trở nên nguồn mạnh mẽ nhất của đất nước chúng 

ta về hòa bình và chiến tranh. Các từ ngữ này sẽ nhắc nhở người Mỹ rằng, mặc dù chúng 
ta có sức mạnh, chúng ta vẫn phải khiêm nhường. Các từ ngữ này sẽ giúp chúng ta luôn 

nhớ rằng chỉ có các nguyên tắc tâm linh và luân lý mới đem lại giá trị cho con người, và 
qua đó, chúng ta mới tìm được cách sống xứng đáng”. 

Những lời thật tuyệt vời vì đầy niềm tin vào Thiên Chúa, lời này càng đặc biệt hơn vì là lời 
của một vị tổng thống, người có quyền bính và thế lực, nhưng cũng có trách nhiệm hướng 

dẫn người khác đi đúng đường lối ngay chính. 

Ông nói Eisenhower: “Nếu bạn muốn an ninh hoàn toàn, hãy vô tù. Trong đó bạn được 
cho ăn, được cho mặc, được chăm sóc y tế,… Chỉ duy nhất thiếu một điều là TỰ DO”. 

Sự hiện hữu và tầm quan trọng của Thiên Chúa và niềm tin đang lặng lẽ rời bỏ lĩnh vực 
chính trị, vì chúng ta tìm đến với các giá trị thế tục. Nhưng, qua lịch sử, Thiên Chúa không 

bao giờ chế ngự các quốc gia bằng chính trị, mà bằng cách quy tụ các con cái của Ngài. 
Hãy tập trung vào Thiên Chúa! 

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin giúp con can đảm bước theo Ngài, dù 

cho người ta có thế nào. Xin giúp con là người có thể hướng dẫn người khác đến 
với Ngài – bằng ngôn ngữ và bằng hành động. Amen. 

 


