
TÂM TÌNH TÍN THÁC 
“Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu. 
Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài, xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức” (Tv 88:2-

3). 

Ngày 6-2-1986, TT Ronald 

Reagan (1911-2004, tổng thống 
thứ 40 của Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 

1981-1989) đã đọc một bài diễn 
văn, trong đó có phần đặc biệt 

như sau: 

Để duy trì đất nước được chúc 
lành của chúng ta, chúng ta phải 

hướng về Thiên Chúa. Đây là lúc 
nhận ra rằng chúng ta cần Thiên 

Chúa hơn Ngài cần chúng ta. 

Chúng ta cũng được Ngài hứa 
rằng chúng ta có thể quan tâm 

đất nước, nếu dân tộc của Ngài 
được gọi bằng Tôn Danh của Ngài 

thì sẽ khiêm nhường, cầu xin và 
tìm kiếm Tôn Nhan Ngài, không 

theo đường lối gian ác, Ngài sẽ 
lắng nghe và tha thứ tội lỗi của họ, và cũng sẽ chữa lành đất nước của họ. 

Cả người già và người trẻ, chúng ta hãy đoàn kết với nhau, như Quốc hội Châu lục 

Đệ nhất đã làm, theo bước đầu tiên và cầu nguyện chân thành. Chúng ta hãy hành 

động vì tình yêu của Thiên Chúa và lòng nhân từ của Ngài, tìm kiếm cách hướng 
dẫn của Ngài, ơn tha thứ của Ngài, phúc lành của Ngài, hòa bình của Ngài, sự tử 

tế của Ngài, tìm kiếm đôi tay thánh thiện của Ngài trên chúng ta, trên đất nước 
chúng ta, và bạn bè chúng ta khi bảo vệ tự do và bảo vệ nhân loại, bây giờ và mãi 

mãi. 

Đã đến lúc chúng ta hướng về Thiên Chúa và tái xác nhận lòng tín thác vào Ngài 
để cầu xin Ngài chữa lành Hoa Kỳ. Đất nước của chúng ta cần có và sẵn sàng đổi 

mới tinh thần. Hôm nay, chúng ta không có lời cầu nguyện nào tha thiết hơn lời 
cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình trên thế gian. 

Hôm nay, nếu tôi cầu nguyện cho quý vị, thì đó là lời cầu nguyện quen thuộc: Xin 
Chúa chúc lành cho quý vị và che chở quý vị; xin Chúa chiếu tỏa ánh sáng Thánh 

Nhan Ngài trên quý vị và nhân từ với quý vị; xin Chúa tỏ Thánh Nhan Ngài trên 
quý vị và ban bình an cho quý vị. 

Thật là tốt lành đối với tâm tình của một vị tổng thống dành cho Thiên Chúa và nhân dân 

của ông! 

Lạy Thiên Chúa, con xin nhận phúc lành hôm nay. Xin giúp con sống chứng tỏ là 

người được chúc lành, được ban ơn, và được bình an trong Ngài. Amen. 

 


