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““HHỡỡii  kkẻẻ  llààmm  ccoonn  ccááii,,    

hhããyy  vvâânngg  pphhụụcc  cchhaa  mmẹẹ  mmììnnhh  ttrroonngg  CChhúúaa,,    

vvìì  đđiiềềuu  đđóó  llàà  pphhảảii  llắắmm..    

HHããyy  ttôônn  kkíínnhh  cchhaa  mmẹẹ  nnggưươơii    

((ấấyy  llàà  đđiiềềuu  rrăănn  tthhứứ  nnhhứứtt,,  ccóó  mmộộtt  llờờii  hhứứaa  nnốốii  tthheeoo)),,    

hhầầuu  cchhoo  nnggưươơii  đđưượợcc  pphhưướớcc  vvàà  ssốốnngg  llââuu  ttrrêênn  đđấấtt..””  

(Êph. 6:1-3) 

 

 

 

Các Hội Thánh Tin Lành có truyền thống giữ Lễ Phụ Thân và sự thật là qua Lễ Phụ Thân 

trong các Hội Thánh luôn có được những ơn ích rõ ràng cho Dân Chúa. Dầu vậy, vẫn có 

người đặt vấn đề có nên giữ Lễ Phụ Thân trong Hội Thánh hay không. Giải đáp cho nghi 

vấn này sẽ tùy vào việc lễ này có hợp Kinh Thánh hay không. 

  

Ngày Lễ Phụ Thân là một ngày được dành riêng để tôn cao phụ quyền qua việc ghi nhận vai 

trò và thẩm quyền của người cha trong gia đình và xã hội đồng thời qua đó mà làm cho bền 

chặt hơn mối liên hệ cha con trong gia đình.  

 

Trên thực tế, Lễ Phụ Thân cũng còn là dịp để tưởng nhớ các bậc cha ông đã khuất. Ở Hoa 

Kỳ, Lễ Phụ Thân được thực hiện vào ngày Chúa Nhật tuần thứ ba của tháng Sáu hàng năm. 

Thế nhưng ở các nước khác Lễ Phụ Thân được giữ theo những ngày khác nhau.  

 

Người ta cho rằng ngày Lễ Phụ Thân đầu tiên đã được thực hiện vào Chúa Nhật ngày 19. 

06. 1910 ở Spokane, Washington sau nổ lực vận động của Sonora Smart Dodd (1882 - 

1978) là một nữ Cơ Đốc Nhân và là con gái của một cựu chiến binh thời nội chiến tên là 

William Jackson Smart (1842 - 1919). Mẹ của Sonora đã qua đời khi Sonora mới lên năm 

tuổi. Khi lớn lên bà muốn cả nước phải có một ngày để tưởng nhớ đến công ơn của những 

người làm cha như cha của mình. Khi Sonora mới bắt đầu vận động sự ủng hộ cho ý tưởng 

của mình bà đã gặp phải nhiều sự chống đối nhưng bà đã bền chí theo đuổi cho đến cùng. 

Một đạo luật về vấn đề này đã được đệ trình Quốc Hội năm 1913 và đến năm 1916 Tổng 

Thống Woodrow Wilson (1856 - 1924, The 28
th
 US President) đã đọc diễn văn tại Lễ Phụ 

Thân ở Spokane, Washington để bày tỏ ý muốn ngày lễ này phải được chính thức thông qua 

nhưng sau đó Quốc Hội vẫn không tán thành. Đến năm 1924 Tổng  Thống Calvin Coolidge 

(1872 - 1933, The 30
th
 US President) bắt đầu tham gia cuộc vận động cho Lễ Phụ Thân và 
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đến năm 1930 một ủy ban quốc gia đã được một số hội đoàn hiệp lại lập ra để tiếp tục đấu 

tranh cho việc hợp pháp hóa ngày lễ. Cuộc vận động cứ tiếp diễn mãi cho đến năm 1966 

Tổng Thống Lyndon B. Johnson (1908 - 1973, The 36
th
 US President) đã chính thức tuyên 

bố ngày Chúa Nhật thứ ba của tháng  Sáu hàng năm là ngày Lễ Phụ Thân. Cuối cùng, Lễ 

Phụ Thân đã chính thức được kể là quốc lễ sau khi Tổng Thống Richard Nixon (1913 - 

1994, The 37
th
 US President) ký một tuyên bố về ngày lễ này năm 1972. 

 

Mặc dầu Kinh Thánh không hề chỉ định bất cứ ngày nào là ngày để tưởng nhớ công ơn của 

người làm cha cả nhưng đồng thời Kinh Thánh cũng cho thấy việc đề cao chức phận cha, 

nhất là đối với người giữ vai trò tiên phong trên một lĩnh vực nào đó; chẳng hạn như nghề 

chăn nuôi du mục mà người đứng đầu là Giabanh, hay nghề chế tác và sử dụng nhạc khí là 

Giubanh, hoặc nghề rèn là TubanhCain: 

 

““
1177
ĐĐooạạnn,,  CCaaiinn  ăănn  ởở  ccùùnngg  vvợợ  mmììnnhh,,  nnàànngg  tthhọọ  tthhaaii  vvàà  ssaannhh  đđưượợcc  HHêênnóócc;;  CCaaiinn  xxââyy  mmộộtt  ccááii  

tthhàànnhh  đđặặtt  ttêênn  llàà  HHêênnóócc,,  ttùùyy  tthheeoo  ttêênn  ccoonn  ttrraaii  mmììnnhh..  
1188

RRồồii,,  HHêênnóócc  ssaannhh  YYrráátt;;  YYrráátt  ssaannhh  

MMêêhhuuddaaêênn;;  MMêêhhuuddaaêênn  ssaannhh  MMêêttuussaaêênn;;  MMêêttuussaaêênn  ssaannhh  LLêêmméécc..  
1199

LLêêmméécc  ccưướớii  hhaaii  vvợợ;;  mmộộtt  

nnggưườờii  ttêênn  llàà  AAđđaa,,  mmộộtt  nnggưườờii  ttêênn  llàà  SSiillaa..  
2200

AAđđaa  ssaannhh  GGiiaabbaannhh;;  GGiiaabbaannhh  llàà  ttổổ  pphhụụ  ccủủaa  ccáácc  

ddâânn  ởở  ttrrạạii  vvàà  nnuuôôii  bbầầyy  ssúúcc  vvậậtt..  
2211

EEmm  nnggưườờii  llàà  GGiiuubbaannhh,,  ttổổ  pphhụụ  ccủủaa  nnhhữữnngg  kkẻẻ  đđáánnhh  đđàànn  vvàà  

tthhổổii  ssááoo..  
2222

CCòònn  SSiillaa  ccũũnngg  ssaannhh  TTuubbaannhhCCaaiinn,,  llàà  nnggưườờii  rrèènn  đđủủ  tthhứứ  kkhhíí  ggiiớớii  bbéénn  bbằằnngg  đđồồnngg  vvàà  

bbằằnngg  ssắắtt..  EEmm  ggááii  ccủủaa  TTuubbaannhhCCaaiinn  llàà  NNaaaammaa”” (Sáng. 4:17-21) 

 

Việc Đức Chúa Trời xem trọng chức phận cha còn được nhận thấy rõ hơn qua việc Ngài 

phán với Ápraham: 

  

““TThhiiêênn  hhạạ  cchhẳẳnngg  ccòònn  ggọọii  nnggưươơii  llàà  ÁÁpprraamm  nnữữaa,,  nnhhưưnngg  ttêênn  nnggưươơii  ssẽẽ  llàà  ÁÁpprraahhaamm,,  vvìì  TTaa  đđặặtt  

nnggưươơii  llààmm  ttổổ  pphhụụ  ccủủaa  nnhhiiềềuu  ddâânn  ttộộcc”” (Sáng. 17:5) 

 

Như vậy vai trò quan trọng của cha (“tổ phụ”, Hb. אב [„ab] - “cha”) được Kinh Thánh nêu ra 

khá rõ. Tính quan trọng của chức phận cha được hoàn toàn rõ nét khi Đức Chúa Trời tự 

nhận chức phận Cha của Ngài: 

 

““
4433

CCáácc  nnggưươơii  ccóó  nngghhee  llờờii  pphháánn  rrằằnngg::  HHããyy  yyêêuu  nnggưườờii  llâânn  ccậậnn,,  
4444

SSoonngg  TTaa  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii  

rrằằnngg::  HHããyy  yyêêuu  kkẻẻ  tthhùù  nngghhịịcchh,,  vvàà  ccầầuu  nngguuyyệệnn  cchhoo  kkẻẻ  bbắắtt  bbớớ  ccáácc  nnggưươơii,,  
4455

hhầầuu  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  

đđưượợcc  llààmm  ccoonn  ccủủaa  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii;;  bbởởii  vvìì  NNggààii  kkhhiiếếnn  mmặặtt  ttrrờờii  mmọọcc  llêênn  ssooii  kkẻẻ  ddữữ  

ccùùnngg  kkẻẻ  llàànnhh,,  llààmm  mmưưaa  cchhoo  kkẻẻ  ccôônngg  bbììnnhh  ccùùnngg  kkẻẻ  đđộộcc  áácc”” (Ma. 5:43-45) 

 

““……LLạạyy  CChhaa  cchhúúnngg  ttôôii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii……”” (Ma. 6:9) 

 

““
3300

HHỡỡii  kkẻẻ  íítt  đđứứcc  ttiinn,,  llooààii  ccỏỏ  nnggooààii  đđồồnngg,,  llàà  ggiiốốnngg  nnaayy  ccòònn  ssốốnngg,,  mmaaii  bbỏỏ  vvààoo  llòò,,  mmàà  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  ccòònn  cchhoo  nnóó  mmặặcc  đđẹẹpp  tthhểể  ấấyy  tthhaayy,,  hhuuốốnngg  cchhii  llàà  ccáácc  nnggưươơii!!  
3311
ẤẤyy  vvậậyy,,  ccáácc  nnggưươơii  cchhớớ  
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lloo  llắắnngg  mmàà  nnóóii  rrằằnngg::  CChhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  ăănn  ggìì??  UUốốnngg  ggìì??  MMặặcc  ggìì??  
3322

VVìì  mmọọii  đđiiềềuu  đđóó,,  ccáácc  ddâânn  nnggooạạii  

vvẫẫnn  tthhưườờnngg  ttììmm,,  vvàà  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  vvốốnn  bbiiếếtt  ccáácc  nnggưươơii  ccầầnn  ddùùnngg  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđóó  

rrồồii..  
3333

NNhhưưnngg  ttrrưướớcc  hhếếtt,,  hhããyy  ttììmm  kkiiếếmm  nnưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  NNggààii,,  tthhìì  

NNggààii  ssẽẽ  cchhoo  tthhêêmm  ccáácc  nnggưươơii  mmọọii  đđiiềềuu  ấấyy  nnữữaa”” (Ma. 6:30-33) 

 

Sứ Đồ PhaoLô dạy cho biết rằng tôn trọng cha không chỉ là huấn thị mà còn là điều răn, mà 

đã là điều răn thì tất phải có giá trị đời đời: 

 

““
11
HHỡỡii  kkẻẻ  llààmm  ccoonn  ccááii,,  hhããyy  vvâânngg  pphhụụcc  cchhaa  mmẹẹ  mmììnnhh  ttrroonngg  CChhúúaa,,  vvìì  đđiiềềuu  đđóó  llàà  pphhảảii  llắắmm..  

22
HHããyy  

ttôônn  kkíínnhh  cchhaa  mmẹẹ  nnggưươơii  ((ấấyy  llàà  đđiiềềuu  rrăănn  tthhứứ  nnhhứứtt,,  ccóó  mmộộtt  llờờii  hhứứaa  nnốốii  tthheeoo)),,  
33
hhầầuu  cchhoo  nnggưươơii  

đđưượợcc  pphhưướớcc  vvàà  ssốốnngg  llââuu  ttrrêênn  đđấấtt”” (Êph. 6:1-3) 

 

Như vậy việc giữ Lễ Phụ Thân là một ngày được dành riêng để tôn cao phụ quyền qua việc 

ghi nhận vai trò và thẩm quyền của người cha trong gia đình và xã hội đồng thời qua đó mà 

làm cho bền chặt hơn mối liên hệ cha con trong gia đình là một việc làm phản ánh được ý 

thức vâng lời Đức Chúa Trời về vấn đề tôn trọng chức phận cha. 

 

 

 

 

 


