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“Để tôi lớn tiếng tạ ơn, và thuật ra các công việc lạ lùng của Ngài.” (Thi Thiên
26:7). 

Lễ Cảm Tạ đã đến gần. Trong khi tôi chuẩn bị để bắt đầu năm đầu tiên của tôi trong
đại học, thì tôi đã có thêm nhiều điều để cảm tạ. Tôi muốn chia sẻ với các bạn lời cảm
tạ của tôi dâng lên Thiên Chúa về mọi điều Ngài đã chuẩn bị cho gia đình tôi trong
năm nay. Các việc làm của Ngài nhắc cho chúng tôi nhớ rằng, sự hiện diện của Ngài
không bao giờ chỉ là thoáng qua trong đời sống của chúng tôi. Bài viết này nhấn mạnh
đến sự Thiên Chúa kết hiệp mọi sự và giải quyết các nhu cầu của chúng tôi, khi chúng
tôi thật sự có đức tin trong Ngài, và Ngài đã chạm lòng con dân Ngài như thế nào để
họ cứu giúp lẫn nhau.

“Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách cứu giúp, để cho
người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 9:11).

Khi tôi tốt nghiệp trung học, có nhiều người bạn của tôi đã sẵn sàng bỏ lại gia đình, để
sống một mình trong khi họ bắt đầu học đại học. Tuy nhiên, khi tôi rời khỏi Robinson
để đến Tyler, Texas, thì gia đình tôi cũng vậy. Điều đó có nghĩa là cha mẹ tôi phải bỏ
lại việc làm ăn của họ (một tiệm cắt tóc và dịch vụ kế toán) và những khách hàng của
họ.

Có một người khách của mẹ tôi mà tôi muốn kể đến. Steve, một người bạn tốt của gia
đình và là một trong những khách thường xuyên của mẹ tôi, cùng với vợ của ông là
Melinda, là các tín đồ mạnh mẽ trong Đấng Christ. Họ đã thể hiện lòng nhân từ và tình
bạn rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Họ ủng hộ mục vụ của cha mẹ tôi. Thực tế, họ
là bạn rất  thân với  gia đình, đến nỗi  Thiên Lạc và tôi  gọi  họ là chú Steve và cô
Melinda. Câu chuyện bắt đầu khi Chúa đặt vào lòng chú Steve cái cảm giác khiến cho
chú cứ muốn ghé vào tiệm cắt tóc của mẹ tôi, mỗi khi chú lái xe ngang qua. Nhưng
Steve thật sự không muốn ghé lại, vì tiệm cắt tóc nhìn có vẻ nữ tính với các màn che
cửa sổ màu tím và có bầu không khí “phòng làm đẹp” (beauty salon) thay vì bầu
không khí tiệm cắt tóc đàn ông (barber shop).

Một ngày kia, chú chịu thua cuộc chiến nội tại và quyết định ghé vào, vì Chúa không
bỏ cuộc. Kể từ đó, chú đều đặn ghé lại để được cắt tóc và được nhận những “thỏi”
(nuggets) thuộc linh, theo cách gọi của chú. Chú ưa thích những câu chuyện và lời
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tôn vinh Chúa của mẹ tôi. Chú luôn luôn nhận được các điều quan trọng từ những lời
chứng của bà, để áp dụng điều chú học được vào ngay trong cuộc sống của chính
chú.

Chú Steve cũng rất thân thiện với tôi và Thiên Lạc, và chú luôn có những điều khôn
ngoan  để  chia  sẻ.  Khi  chú  và  vợ  chú  biết  được  gia  đình  chúng  tôi  sẽ  rời  khỏi
Robinson, họ mời chúng tôi đến trang trại của họ để vui chơi trọn một ngày, trước khi
chúng tôi ra đi. Khi chúng tôi đến trang trại của họ, chúng tôi đã chơi trợt nước, lái xe
gắn máy bốn bánh (ATV – All-terran-vehicle), đi dọc trong lòng con rạch chạy ngang
qua cơ ngơi của họ, và ngay cả tập bắn súng, những điều mà chúng tôi chưa làm
trước đây. Chú Steve cho chúng tôi xem những con vật nuôi “kỳ lạ” của ông, như
Wally, một loại kangaroo nhỏ, kangaroo, nai, chó và mèo. Cơ ngơi của ông rất rộng và
xinh đẹp với một cái hồ lớn, đồng cỏ xanh, và nhiều cây lớn. Cuối cùng, chúng tôi vào
trong nhà để thưởng thức bữa ăn ngon do cô Melinda đã chuẩn bị cho chúng tôi.

Cha mẹ tôi và chú Steve bắt đầu chia sẻ lời chứng về việc họ đã tin Chúa như thế
nào. Và sau đó chú Steve tiết lộ là chú có một sự ngạc nhiên dành cho tôi. Chú dẫn
tôi ra chỗ chú để sự ngạc nhiên, đó là một chiếc xe Toyota Corolla đời 2004 vốn thuộc
về các con gái của chú. Chú đã có thời điểm chính xác vì tôi cần có một chiếc xe cho
việc học đại học. Chú còn đem xe đi bảo trì để chắc chắn là chiếc xe vận hành tốt, và
thay thắng mới, trước khi chú cho tôi lái. Tôi hân hạnh được chú tặng cho chiếc xe
này, là chiếc xe chú mua cho các con gái của chú. Điều ấy như là chú tiếp nhận tôi và
gia đình tôi như chính gia đình chú.

Vì sao mà tôi kể cho các bạn nghe về đôi vợ chồng này? Chúa làm việc mỗi ngày
trong đời sống của chúng ta và có một chương trình cho tất cả chúng ta. Chúa mang
chú Steve và cô Melinda đến với gia đình chúng tôi để họ ủng hộ mục vụ của chúng
tôi; và như vậy, họ có thể nghe lời chứng từ gia đình tôi để học biết thêm về Chúa.

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus để
làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm
theo.” (Ê-phê-sô 2:10).

Chúng tôi đầy lòng biết ơn tình bạn của họ, và tôi đầy lòng biết ơn vì tôi có một chiếc
xe tốt để dùng trong khi học đại học. Tôi cũng vô cùng cảm tạ về sự Chúa yêu chúng
tôi, nhớ đến chúng tôi, và chăm sóc chúng tôi. Khi tôi viết, Chúa “nhớ” đến chúng tôi
thì tôi có ý gì? Thật ra, tôi không ngụ ý là trước đó Chúa đã bỏ quên chúng tôi, nhưng
tôi cho rằng nó có nghĩa như là một động từ hàm ý Ngài tích cực ban phước cho
chúng tôi, vì Ngài yêu chúng tôi. Tôi biết rằng Chúa nhớ đến tôi và gia đình chúng tôi
vì những sự ban cho mà Ngài ban cho chúng tôi. Dưới đây là các câu  giúp cho các
bạn hiểu bản tính của Chúa và Ngài nhớ đến chúng ta như thế nào:

“Đàn bà có thể nào dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột
mình sao? Dầu đàn bà quên con mình,  Ta cũng chẳng quên ngươi.” (Ê-sai
49:15).

“Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các
ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải
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cứu các ngươi.” (Ê-sai 46:4).

Tôi xin chia sẻ với các bạn hai thí dụ về sự ban cho như vậy. Tôi được 19 tuổi vào
tháng Chín năm nay. Tôi không thật sự biết ai trong trường đại học và vì thế không ai
biết sinh nhật của tôi. Bỗng nhiên, vào sinh nhật của tôi, có hai phụ nữ đến nhà của tôi
và tặng một ổ bánh kem từ nhà hàng Dairy Queen. Đó là một ổ bánh kem từ hai
người phụ nữ không hề biết rằng, hôm ấy là sinh nhật của tôi. Có thể đó là một sự
quảng cáo thương hiệu, nhưng các bạn có thể nào thật sự nói rằng, đó chỉ là một sự
trùng hợp ngẫu nhiên? Và có phải tôi đã đề cập việc nó được làm bằng một loại kẹo
sô-cô-la mà tôi thích nhất, những chén bơ đậu phụng hiệu Reese! Khi mẹ tôi nói với
hai người phụ nữ rằng, hôm ấy là sinh nhật của tôi, thì họ cũng kinh ngạc. Tôi không
nghĩ là họ có thể tiên đoán rằng, họ có thể đúng thời điểm như vậy khi tặng ổ bánh
cách ngẫu nhiên; nhưng mọi sự đều có thể được đối với Thiên Chúa, Đấng chủ sự
đàng sau mọi vật thực hữu ngày nay.

“Nhưng, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai  chưa nghe, và lòng
người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những
người yêu mến Ngài.” (I Cô-rinh-tô  2:9).

Thêm một câu chuyện nữa về sinh nhật trong năm nay. Sinh nhật của mẹ tôi vào đầu
tháng 11 này. Mẹ tôi thường nhận được hoa từ khách hàng của bà mỗi khi đến sinh
nhật của bà, mặc dù họ không biết đó là sinh nhật của bà. Họ chỉ mang hoa tới. Bà
luôn luôn tin rằng những hoa ấy là do Chúa tặng cho bà nhân dịp sinh nhật. Tuy
nhiên, năm nay, vài ngày trước sinh nhật của bà, bà nghĩ rằng, giờ đây bà sống tại
Tyler và không còn làm việc, để tập trung cho sự hầu việc Chúa của bà, thì làm sao
bà lại có thể kinh nghiệm những phép lạ như vậy, vì chúng tôi không quen biết ai trong
phố; nhưng Chúa đã chuẩn bị quà cho bà. Tôi nhận được một bình hoa miễn phí trong
bữa tiệc danh dự với vị Chủ Tịch của trường đại học, và tôi nghĩ ngay, tôi sẽ tặng cho
bà trong sinh nhật của bà, thế nên, cuối cùng bà vẫn nhận được sự ngạc nhiên đầy
hoa.

"Cũng hãy vui thỏa nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều
lòng mình ao ước."  (Thi Thiên 37:4).

Bạn có thấy cách thức Chúa làm việc trong đời sống chúng tôi? Chúa dùng tôi để an
ủi mẹ tôi và tỏ cho bà biết là bà không hề bị Chúa bỏ quên. Chúa cũng gửi cho tôi một
ổ bánh ngon, để nhắc tôi rằng, Ngài đang làm việc trong đời sống tôi. Thật là thú vị khi
nghĩ rằng, nếu chúng tôi không tin nơi Chúa, thì chúng tôi sẽ không nhìn thấy từng sự
việc nhỏ bé như thế này mầu nhiệm như thế nào.

Là những người thuộc về Đấng Christ, chúng tôi tin rằng mọi sự có một mục đích,
rằng Chúa cho phép việc tốt lẫn việc xấu xảy ra, để giúp chúng ta mài dũa cá tính và
sức mạnh của chúng ta như những người đi  theo Đấng Christ.  Đức Chúa Jesus
Christ cũng trải qua những khó khăn và thử thách, nhưng Ngài dựa trên Lời của Đức
Cha và bởi đó trở thành khuôn mẫu mà tất cả loài người phải phấn đấu hướng tới,
một khuôn mẫu của sự thánh khiết và khiêm nhường. Ngày nay, thế giới đầy những
tin xấu và đau lòng; thế giới dường như đảo ngược; nhưng ngay cả khi dường như
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các bạn mất tất cả, hãy nhớ đến Thiên Chúa. Ngài biết các bạn, nhớ đến các bạn, và
yêu các bạn, ngay cả khi dường như Ngài không phải như vậy.

“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, tức
là cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28).

Thế giới thì nhiều phức tạp, nhưng chỉ có một điều đơn sơ mà các bạn cần làm, và đó
là tin cậy và tin nhận nơi Chúa. Ngài là Thiên Chúa đang làm việc và ghen tương, vì
thế, đừng quên Ngài trong kỳ Lễ Cảm Tạ này. Tôi cầu xin rằng, tất cả các bạn có một
Lễ Cảm Tạ an toàn. Cám ơn các bạn đã đọc.

Tôi xin cám ơn những người tiếp tục ủng hộ mục vụ của chúng tôi và những ai truyền
cảm hứng cho những người khác để họ trung tín với Chúa. Tôi xin cám ơn các bạn
của tôi chia sẻ những kinh nghiệm của tôi và những ai luôn biết cách đặt một nụ cười
trên khuôn mặt của tôi. Tôi cũng cám ơn các thầy cô của tôi, những người đã chuẩn bị
tôi cho cuộc sống của một sinh viên đại học.

Gia đình chúng tôi xin cám ơn chú Steve và cô Melinda về những gì mà họ đã làm ra
cho tôi và gia đình tôi. Chúng tôi biết ơn tình bạn và lòng tốt của họ  đã dành cho
chúng tôi.  Chúng tôi cũng xin cám ơn những khách hàng trung thành của mẹ tôi,
những người như chú Steve, đã vui mừng nhận lãnh những trái thuộc linh, và cũng
thể hiện lòng tốt cùng sự ủng hộ gia đình chúng tôi và mục vụ của chúng tôi.

Cám ơn cha mẹ tôi và em trai tôi vì đã bước đi một bước lớn với tôi  bằng sự di
chuyển đến Tyler. Xin cũng cám ơn họ về sự ủng hộ và tình yêu họ ban cho tôi. Cuối
cùng, xin cảm tạ Chúa, vì đã dựng nên chúng con, yêu thương chúng con, và luôn
đem lại cho chúng con sự an ủi, niềm vui, dù trong những lúc nghịch cảnh.

“Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống
phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi
trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để làm
nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài. Ngài đã định trước cho chúng
ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý tốt của
Ngài, để tôn vinh sự vinh quang của ân điển Ngài mà trong sự ấy Ngài đã làm
cho chúng ta trở nên đáng nhận trong Đấng rất yêu dấu.” (Ê-phê-sô 1:3-6).

Huỳnh Christian Hồng Ân
24/11/2015
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My Thanksgiving 2015

Grace Christian Huynh

“That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous
works.” (Psalm 26:7).  

Thanksgiving is right around the corner. As I prepared to start my first year in college, I
had more things to be thankful for. I would like to share with you my thanks to God for
everything He has prepared for my family this year. His actions remind us of his never
fleeting presence in our lives. This post is more about how God coordinates and takes
care of our needs when we truly have faith in Him and how He blesses his children by
touching their hearts to help each other.  

“Being enriched in every thing to all  bountifulness, which causeth through us
thanksgiving to God.” (II Corinthians 9:11).

When I graduated high school, many of my friends were getting ready to leave their
families behind to live on their own as they start college. However, when I moved out
of Robinson to Tyler, TX, so did my family. That means that my parents had to leave
their business (a hair salon and bookkeeping service) and their customers behind. 

There was one customer of my mom's that I wanted to share a story about. Steve, a
good friend of the family and one of my mom's regular customers, along with his wife
Melinda,  are  strong  believers  in  Christ  and  they  have  shown  great  kindness  and
friendship to our family. They supported my parents' ministry. In fact, they were such
close friends of  the family that Jay and I  even called them Uncle Steve and Aunt
Melinda. It all started when God put a feeling in Uncle Steve's heart to go into my
mom's hair salon every time he drove by. But, Steve didn't really want to because the
hair salon was a little feminine looking with its purple window curtains and its "beauty"
salon atmosphere instead of a “barber” shop atmosphere. 

One day, he lost his inner battle and decided to go in because God wouldn’t give up.
Ever  since  then,  he  has  regularly  come  to  get  his  haircuts  and  to  get  spiritual
"nuggets" as he would like to call it. He loved hearing my mom's stories and praises to
God. He always takes something of importance away from her testimonies to apply
what he has learned to his own life.

Uncle Steve was also very friendly to me and Jay and always had some wisdom to
share.  When  he  and  his  wife  found  out  that  my  family  was  moving  away  from
Robinson, they invited us to their ranch for a fun filled day together before we left.
When we went to their ranch, we jet skied, rode ATV's, walked along their creek that
ran through their property,  and even practiced shooting, things that we have never
done before. Uncle Steve showed us his "exotic" pets such as Wally the wallaby, his
kangaroo, his deer, and his dogs and cats. His property was very big and beautiful
with a huge lake and green grass and big trees. We finally went inside to enjoy the
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delicious meal that Aunt Melinda had prepared for us.

My parents and Uncle Steve began to share their testimonies of how they came to
believe in God. It was then that Uncle Steve revealed that he had a surprise for me.
He led me to where he was keeping the surprise which was a 2004 Toyota Corolla that
used to belong to his daughters. He had perfect timing since I need a car to drive for
college! He even made sure that the car was in good condition and fixed the brakes
before he let me drive it. I was honored that he would give this car to me, the car that
he had passed down to his daughters. It was as if he had accepted me and my family
as his own family.

Now, why did I tell you this whole story about this couple? God works everyday in our
lives and has a plan for all of us. God brought Uncle Steve and Aunt Melinda to our
family so that they can support our ministry and so that they can hear my family's
testimony and learn more about God.

“For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which
God hath before ordained that we should walk in them.” (Ephesians 2:10).

We are grateful for their friendship, and I am grateful that I now have a good and
functioning car to use while I am at college. I am also very thankful that God loves us
and  remembers  us  and  takes  care  of  us.  What  do  I  mean when  I  say that  God
"remembers" us? Well, I do not mean to imply that God had forgotten us in the first
place, but I suppose it is meant as a verb that means that He actively blesses us
because He loves us. I know that God remembers me and my family because of His
gifts  that  He sends to us. Here are verses that  might  help  you understand God's
character and how He remembers us.

“Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on
the son of her womb? yea, they may forget, yet will I not forget thee.” (Isaiah
49:15).

“And even to your old age I am he; and even to hoar hairs will I carry you: I have
made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.” (Isaiah 46:4).

Let me share with you two examples of such gifts. I turned 19 this year in September. I
didn't really know anyone in college, and so no one knew it was my birthday. Suddenly,
on my birthday, two women came by to our house to present an ice cream cake from
Dairy Queen. It was a free ice cream cake from two women who did  not even know
that it was my birthday! It may have been for a promotion, but can you really say that
this is a coincidence? And did I  mention that it  was made with one of my favorite
chocolate candies, Reese's peanut butter cups! When my mom told the two women
that it happened to be my birthday, they were shocked as well. I don't think they would
have even predicted that they would such perfect timing when randomly presenting a
cake, but anything is possible for God, the mastermind behind everything that exists
today. 

“But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into
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the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.” (I
Corinthians 2:9).

Here  is  another  birthday story  from this  year.  My mom's  birthday was  earlier  this
November. My mom used to receive flowers from her clients when her birthday comes
even though they didn't  even know it  was her birthday.  They would just  bring the
flowers!  She  always  believed  that  those  flowers  were  from God  for  her  birthday.
However, this year, a few days before her birthday, she was thinking about, now that
she's living in Tyler and is retired to focus on her work for God, how she wouldn't get to
experience those miracles again because we didn't know anyone around town, but
God already prepared a gift for her.  I got a free bouquet of flowers from an honors
dinner with the President of the university, and so I thought I'd give them to her for her
birthday, so she ended up with a flowery surprise after all.

"Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine
heart."  (Psalm 37:4).

See how God worked in our lives? God used me to comfort my mother and to show
her that she is not forgotten by Him. God also sent me a delicious cake to remind me
that He is working in my life. It's very interesting to think if we did not believe in God,
we wouldn't really see how wonderful little events like this one really are. 

As Christians, we believe that everything has a purpose, that God does allow good
and bad things to happen in order to help us shape our character and strength as
followers of Christ. Jesus Christ also went through hardships and temptation, but He
relied on the word of the Father and thus has become the model that all humans must
strive towards, a model of holiness and humility. Nowadays, the world is full of bad
news and heart ache and the world seems upside down, but even if you seem to have
lost everything, remember God. He knows you, remembers you, and loves you, even if
it doesn't seem like He does. 

“And we know that all things work together for good to them that love God, to
them who are the called according to his purpose.” (Romans 8:28).

The world is much more complex, but there is only one simple thing that you need to
do and that is to trust and believe in the Lord. He is a working and jealous God, so
don't  forget  about  Him  this  Thanksgiving.   I  pray  that  all  of  you  have  a  safe
Thanksgiving. Thank you for reading!

I'd like to thank those who continue to support our ministries and those that inspire
others to remain faithful to God. I'd like to thank my friends that share my experiences
and who always know how to put a smile on my face. I'd also like to thank my teachers
who prepared me for life as a college student. 

My family would like to thank Uncle Steve and Aunt Melinda for what they have done
for me and my family! We appreciate their friendship and their kindness towards us.
We would also like to thank my mom's faithful clients who, like Uncle Steve, were
joyful in receiving spiritual fruit and for also showing kindness and support to our family
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and our ministry.

Thank you to my parents and my brother for taking this big step with me by moving to
Tyler. Also, thanks to them for the support and love that they provide for me. And
finally, thank you, God, for creating us and loving us and for always bringing comfort
and joy even in times of trouble. 

“Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us
with all spiritual blessings in heavenly places in Christ: According as he hath
chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and
without blame before him in love: Having predestinated us unto the adoption of
children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, To
the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the
beloved.” (Ephesians 1:3-6).

Grace Christian Huynh
11/24/2015
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	“Để tôi lớn tiếng tạ ơn, và thuật ra các công việc lạ lùng của Ngài.” (Thi Thiên 26:7).
	“That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.” (Psalm 26:7).

