
Trong Số Này: 

Một lý luận phổ biến của người vô 
thần và người hoài nghi là nếu tất cả mọi 
thứ cần phải có nguyên nhân tạo ra, thì 
Thượng Đế cũng phải cần một nguyên 
nhân tạo ra. Kết luận được rút ra từ đó là 
nếu Thượng Đế cần một nguyên nhân 
tạo ra thì Thượng Đế không phải là 
Thượng Đế (và nếu Thượng Đế không 
phải là Thượng Đế, thì tất nhiên không 
có Thượng Đế). Đây là lập luận có hình 
thức phức tạp hơn, nhưng cũng xuất phát 
từ một câu hỏi đơn giản: “Ai làm ra 
Thượng Đế?” Mọi người đều biết rằng 
cái gì đó không thể hình thành từ chỗ 
không-có-gì. Vì vậy, nếu Thượng Đế là 
một cái gì đó, thì Ngài phải có một 
nguyên nhân, đúng không?                
 
Câu hỏi này rắc rối ở chỗ nó đặt ra giả 
định sai cho rằng Thượng Đế hình thành 
từ cái gì đó và đòi hỏi cái đó có thể là cái 
gì. Câu trả lời là câu hỏi đó là that quá vô 
lý. Câu hỏi ấy giống như hỏi “Mùi của 
màu xanh như thế nào?” Màu xanh 
không thuộc loại của những thứ có mùi, 
do đó chính bản thân câu hỏi là sai. 
Tương tự như vậy, Thượng Đế không 
thuộc hạng mục những thứ được tạo ra 
hoặc có nguyên nhân tạo ra. Thượng Đế 
là Đấng không hề được tạo ra và không 

được hình thành nên bởi bất cứ nguyên 
nhân nào. Thượng Đế đơn giản hiện hữu.  
 
Làm sao chúng ta biết điều này? Chúng ta 
biết rằng từ cái-không-có-gì, thì sẽ không 
có gì. Vì vậy, nếu từng có một thời điểm 
nào đó, mà tuyệt đối không có cái gì tồn 
tại, thì ngày hôm nay cũng sẽ không có cái 
gì được hình thành và tồn tại. Nhưng dĩ 
nhiên là có những thứ đang tồn tại. Do đó, 
không thể có thời điểm nào mà tuyệt đối 
không có gì tồn tại, cái gì đó phải đã luôn 
luôn tồn tại. Cái gì đó đã luôn luôn tồn tại 
là khái niệm mà chúng ta gọi là Thượng 
Đế. Thượng Đế là một hữu thể không có 
nguyên nhân và là nguyên nhân của tất cả 
mọi thứ tồn tại. Thượng Đế là Đấng Sáng 
Tạo. Ngài sáng tạo nên vũ trụ và mọi thứ 
ở trong đó.  

Kinh Thánh chép: “Ban đầu, Đức Chúa 
Trời sáng tạo trời đất. Lúc ấy, đất không 
có hình thể và còn trống không. Bóng tối, 
bao trùm vực thẳm và Thần Linh của Đức 
Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Bấy 
giờ, Đức Chúa Trời phán: “Phải có ánh 
sáng!” Ánh sáng liền xuất hiện.” 

GotQuestions.org 
Nguồn  “Ai Tạo Ra Thượng Đế.” GotQuestions.org. 
https://www.gotquestions.org/Viet/Ai-tao-ra-Thien-
Chua.html. 
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 HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI 

NHÀ TỪ THIỆN TIỆN TẶN 

HỘI THÁNH BÁP-TÍT VIỆT NAM SACHSE luôn chào đón quý đồng hương đến 
Tìm hiểu và thờ phượng THƯỢNG ĐẾN và cùng phục vụ CỘNG ĐỒNG. 

Nhà tỉ phú Chuck Feeney, 87 tuổi cùng vợ cư ngụ trong 

một căn phòng thuê tại San Francisco.  Ông chưa từng 

mặc qua quần áo hàng hiệu,  đồng hồ đeo tay hiệu 

Timex $15.  Ông ăn uống giản dị.  Ông cũng không có 

xe hơi riêng, ra ngoài thường đều đi bằng xe buýt, túi 

xách mà ông từng dùng để đi làm là túi plastic.  Trước 

75 tuổi khi đi máy bay, ông chỉ mua vé hạng 

“cá kèo” (coach), chứ không mua giấy “cá 

kình” như các phú gia khác. 

Nếu bạn được ông mời ăn tiệm,  ông 

sẽ cẩn thận kiểm tra hóa đơn; nếu 

bạn ở lại nhà ông ấy, trước khi ngủ 

ông ấy sẽ nhắc bạn tắt đèn. 

Làm ra nhiều tiền mà ông lại tiện 

tặn cho chính mình, nhưng lại rất 

hào phóng với người khác.  Ông 

cho biết khi cho ra đúng chỗ, đúng 

người làm ông vui sướng.   

Ông đã từng cống hiến cho đại học 

Cornell 588 triệu đô la Mỹ, cho đại học 

California 125 triệu đô la Mỹ, cho đại 

học Stanford 60 triệu đô la Mỹ. Ông từng 

bỏ vốn 1 tỷ đô la cải tạo và xây mới 7 trường 

đại học ở New Ireland và hai trường đại học ở Northern 

Ireland.  Atlantic Philanthropies, cơ quan từ thiện do 

ông lập ra đã giúp Việt Nam trên 300 triệu đô-la để giáo 

dục giáo dục và y tế.  Ông từng thành lập quỹ từ thiện để 

phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch cho trẻ em (Operation 

Smile) ở các nước đang phát triển… Cho đến nay, ông 

đã cho ra 8 tỷ đô la, như phương châm ông đưa ra:  giv-

ing while living (ban cho lúc còn sống).  Xin xem clip 

dưới đây, chúng ta thấy ông thăm Việt Nam, cảnh nghèo 

nàn, lạc hậu khiến ông động mối từ tâm, bắt đầu một 

chương trình giúp đỡ để canh tân nền giáo dục và y tế: 

www.youtube.com/watch?v=XwPIRKlHC_c 

Bill Gates và Warren Buffett đều chịu ảnh hưởng nhiều 

từ ông mà đã thay đổi hành động của mình. 

Ông Chuck Feeney có thú tiêu khiển đọc sách, đi đâu 

ông cũng mang sách theo. (Home is where the heart is, and 

where my books are. Everywhere I go, I have my books).  

Sưu Tầm 
Nguồn NẾP SỐNG MỚI 

TRANG 2 

BÀI THƠ CỦA  
ÔNG VUA DẦU MỎ 

 

Khi đến Ormond Beach, Florida, chúng ta nên vào 
thăm căn nhà của vua dầy mỏ John D. Rockfeller 
(1839-1937), chúng ta sẽ thấy đâu đó bài thơ của nhà 
tỉ phú này: 
 

I was early taught to work as well as play; 

My life has been one long, happy holiday 

Full of work and full of play 

I dropped the worry on the way, 

And God was good to me every day. 

 

Tạm dịch: 

Tôi được dạy làm việc và chơi đùa 

Cuộc đời tôi một chuỗi dài hạnh phúc 

Làm thật hăng và chơi cũng chẳng vừa 

Mọi lo âu trên đường tôi quẳng ráo 

Chúa xử tôi thật nhân hậu xiết bao! 

                      Sưu Tầm 
                   Nguồn NẾP SỐNG MỚI 

CHÂM NGÔN VỀ SÁCH 
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết 
đọc. A person who won’t read has no advantage over one 
who can’t read. (Mark Twain) 

 

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương 
tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và 
viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the 
means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, 
and write.  (John Adams) 
 

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù 
quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your 
shelf is a friend that turns its back on you and remains a 
friend. (Vô Danh) 

 

Sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In 
books lies the soul of the whole past time. (Thomas Car-

lyle)                                                                  Sưu Tầm 
                   Nguồn NẾP SỐNG MỚI 



 

 HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI 

Quý vị có thể đọc HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI trên online  
SachseVBC.org 

Để hiểu được một con người, cần cả một đời.  Để hiểu được sự cố 
gắng của người đó, cần cả một quá trình... 

1. Tiền xu luôn gây ra tiếng động… nhưng tiền giấy lại luôn im 
lặng. Vì thế khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình luôn 
khiêm tốn…và nói ít đi! 

2. Càng nói ít, càng nghe được nhiều. 

3. Khi trưởng thành, tôi ngày càng ít quan tâm đến những gì mọi 
người nói. Tôi chỉ xem những gì họ làm được. 

4. Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin 
hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?” 

5. Không ai cần đến một nụ cười nhiều như người không thể cho 
đi nụ cười. 

6. Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần bị vấp ngã! 

7. Rất nhiều người không dám nói lên những gì họ muốn. Đó là lý 
do tại sao họ không có được chúng. 

8. Kiên trì làm việc tốt sẽ mang lại nhiều thứ. Như mặt trời có thể 
làm tan băng, lòng tốt có thể làm bốc hơi sự hiểu lầm, hoài nghi 
và thù địch. 

9. Cuộc sống giống như một cuốn sách. Một vài chương khá 
buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. 
Nhưng nếu bạn chưa bao giờ lật thử một trang bạn sẽ không bao 
giờ biết những gì ở chương tiếp theo! 

10. Bạn có thể kết bạn được nhiều hơn trong vòng hai tháng bằng 
cách quan tâm đến người khác hơn là hai năm cố gắng bắt người 
khác quan tâm đến bạn. 

11. Tình bạn là một tâm hồn trú ngụ trong hai cơ thể. 

12. Tôi tiến bộ bằng cách ở cạnh với những người tốt đẹp hơn 
mình và lắng nghe họ. Và tôi giả sử rằng mọi người đều tốt đẹp 
hơn tôi ở một mặt nào đó. 

13. Tranh cãi với một kẻ ngốc sẽ chứng minh rằng có hai kẻ ngốc. 

14. Những người làm việc cùng bạn phản ánh chính thái độ của 
bạn. 

15. Đừng quá khắt khe với chính mình. Thậm chí những sai lầm 
cũng có nghĩa là bạn đang cố gắng! 

16. Không có hành động tử tế nào, dù nhỏ, lại bị xem là lãng phí. 

17. Bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại 
lên xin bạn hãy cười lên, vì đối phương sẽ cảm nhận được nụ cười 
của bạn! 

18. Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều 
đó! 

19. Lưỡi không xương nhưng đủ cứng để làm vỡ nát một trái 
tim… vì thế hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn! 

20. Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai. Vì 
những người tin bạn không cần điều đó còn những người không 
thích bạn sẽ không tin lời bạn đâu! 

Theo http://kitesquotes.tumblr.com 

TRANG 3 

“Tiền bạc có thể cho ta rất nhiều cái áo quần ở bên 

ngoài, chứ không cho sự ấm áp trong nội tâm. Nó cho 

ta nhiều thức ăn chứ không cho sự ngon miệng. Nó 

cho ta nhiều thuốc men chứ không cho sức khoẻ. Nó 

cho ta nhiều người quen biết chứ không phải cho sự 

thân thiết. Nó cho ta nhiều người hầu hạ chứ không 

cho sự trung thành. Nó cho ta nhiều cuộc vui chứ 

không cho hạnh phúc.” 

Tiền bạc sẽ mua được: 

 Một cái giường nhưng không phải giấc ngủ ngon 

 Những quyển sách nhưng không phải trí tuệ 

 Thức ăn nhưng không phải sự ngon miệng 

 Nữ trang nhưng không phải vẻ đẹp 

 Một ngôi nhà nhưng không phải mái ấm gia đình 

 Thuốc men nhưng không phải sức khoẻ 

 Sự sang trọng nhưng không phải văn hoá 

 Trò chơi giải trí nhưng không phải hạnh phúc 

 Một cây thánh giá nhưng không phải một Chúa 
Cứu Thế 

 Một ghế ngồi trong nhà thờ nhưng không phải 
thiên đàng 

 

Điều tiền bạc không mua được thì Đức Chúa Giê-su 

có thể ban cho miễn phí. Đó là sự sống trên thiên 

đàng. Kinh Thánh chép: “Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi 

đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải 

tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa 

Trời ban, cũng không phải do công đức anh chị em 

làm, để không ai có thể khoe mình.” Có sự cứu rỗi để 

được sống vĩnh cửu trên thiên đàng  sau cuộc đời trên 

đất là nhờ vào ân sủng của Thượng Đế và niềm tin vào 

sự hy sinh của Chúa Giê-su trên thập tự giá để chuộc 

tội lỗi mình, Ngài sống lại và thăng thiên về trời. 

Để có đời sống trên thiên đàng, hãy tiếp nhận Chúa 

Giê-su làm Cứu Chúa, làm Chủ cuộc đời còn lại của 

mình.                                        

                                                HTCĐ Tổng Hợp 

20 Câu Nói Có Thể Thay Đổi Cuộc Đời Bạn Tiền Bạc 
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HỘI THÁNH BÁP-TÍT VIỆT NAM SACHSE luôn chào đón quý đồng hương đến 
Tìm hiểu và thờ phượng THƯỢNG ĐẾN và cùng phục vụ CỘNG ĐỒNG. 

TRANG 4 

 

THÔNG TIN | SINH HOẠT  
CITY OF SACHSE 

 Lễ Hội Mùa Thu của Sachse vào thứ Bảy, ngày 
27/10/2018, từ 10AM-5PM, tại Công viên Heritage ở 
Sachse. Sachse Fallfest will be Saturday, October 27, 
2018 from 10AM to 5PM at Heritage Park in Sachse 

 Sachse Christmas Extravaganza: ngày 5/12/208, từ 6-
8:30PM tại Sachse City Complex, 3815 Sachse Rd 

 Garland ISD: Nghỉ lễ Giáng Sinh & Năm Mới 2019 từ  
24/12/2018-04/01/2019 

 

CITY OF WYLIE 

 Ngày 1/12/2018: Wylie Arts Festival, 9AM-4PM tại First 
Baptist Church Events Center 
5:-7PM, Tree Lighting, Olde City Park 

 Ngày 8/12/2018: Festival of Lights Christmas Parade.  

 Wylie ISD: Nghỉ lễ Giáng Sinh & Năm Mới 2019 từ  
21/12/2018-04/01/2019. (Ngày 21 về sớm) 

 

CITY OF MURPHY 

 Ngày 3/11/2018: Murphy Arbor Day, 10AM-12PM 

 Ngày 6/12/2018: Christmas in the Park, 5-8PM  

 Plano ISD: Nghỉ lễ Giáng Sinh & Năm Mới 2019 từ  
24/12/2018-04/01/2019 

 

CITY OF RICHARDSON 

 Ngày 1/12/2018: Christmas Parade.  

 Richardson ISD: Nghỉ lễ Giáng Sinh & Năm Mới 2019 từ  
24/12/2018-04/01/2019.  

 

CITY OF GARLAND 

 Ngày 1/12/2018: Christmas Parade.  

 Garland ISD: Nghỉ lễ Giáng Sinh & Năm Mới 2019 từ  
24/12/2018-04/01/2019 

 
 

Cầu nguyện và ủng hộ  
để giúp đỡ những nạn nhân  

của cơn bão Florence. 

Chúa Giê-su phán: 
Vì hễ ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ 
mất, nhưng ai vì Ta mà mất sự sống thì 
sẽ tìm lại được. Vì người nào dù được cả 
thế giới mà mất linh hồn mình, người ấy 

được ích gì? Hay có ai lấy gì để đánh đổi 
được linh hồn mình không? 
Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:25-26  

SINH HOẠT ĐỊA PHƯƠNG 
Sau khi đọc xong, nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm, 
xin liên lạc với chúng tôi tại: 

HỘI THÁNH BÁP-TÍT VIỆT NAM SACHSE 
Trong khuôn viên nhà thờ First Baptist Church of Sachse 

2412 3rd Street, Sachse, TX 75048 

www.SachseVBC.org 

www.facebook.com/SachseVBC 

Quản Nhiệm: Mục sư Võ Ngọc Triển 
972-900-3322 * PastorVo@SachseVBC.org 

Truyền Đạo: Thầy Nguyễn Hữu Đức 
469-438-3304 * Rev.Nguyen@SachseVBC.org 

 

SINH HOẠT HÀNG TUẦN 

Chúa Nhật:   09:30 AM—Nghiên Cứu Kinh Thánh 

Chúa Nhật:    10:30 AM—Thờ Phượng Trời 

Thứ Tư:   09:30 AM—Học KinhThánh/Cầu Nguyện (Người Lớn) 

Thứ Tư:   06:30 PM—Sinh Hoạt Thiếu Nhi/Nhi Đồng (2-11 tuổi)  

Thứ Sáu:   06:30 PM—Sinh Hoạt Thanh/Thiếu Niên (12-22 tuổi) 

Thứ Sáu:   08:00 PM—Nhóm Cầu Nguyện Tuần Hoàn (Cuối Tháng) 


