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The Drive for Real Life 
Lèo Lái Đời Sống Thật 

 
Testimonies 

Những Lời Chứng 
 

The saying “no man is an island” is often used by people in the United 
States. An island stands alone in the sea without a bridge to the rest of the world. 
The man who attempts to live without a bridge to others becomes a very lonely 
man. Because he chooses to isolate himself, he will also find it hard to reach his 
full potential and develop all of his natural skills and abilities.  

 
Câu nói “không ai là một hòn đảo cả” thường được nhiều người dùng 

tại Mỹ. Một hòn đảo đứng một mình ngoài biển, không có cầu nối với phần còn 
lại của thế giới. Người cố sống không cầu nối với người khác trở thành một 
người rất cô độc. Vì người này chọn cách tự cô lập mình, nên khó cho mình đạt 
đến tiềm năng trọn vẹn và phát triển mọi những kỹ năng và khả năng vốn có của 
mình. 

 
Another wise saying goes like this, “Pity the man that when he falls 

down, he does not have anyone to pick him up.” There are many ways to fall 
down, and most of them do not deal with falling down in a physical sense. We 
can become discouraged. We can be defeated. We can be angry or even 
hopeless. All of these are ways of falling down. In all of these ways, it would be 
helpful to have a friend to go through the troubled times with us; a friend to pick 
us up and stand with us. 

 
Một câu châm ngôn khác nói thế này: “Khốn nạn cho người nào ngã 

mà không có ai đỡ dậy.” Có nhiều cách ngã, phần lớn những cách ngã này 
không liên quan đến giác quan cơ thể. Chúng ta có thể bị nản lòng. Chúng ta có 
thể bị đánh bại. Chúng ta có thể giận dữ hoặc thậm chí tuyệt vọng. Đây là những 
cách ngã. Trong những trường hợp như vậy, thật hữu ích nếu có một người bạn 
cùng đồng hành với chúng ta qua thời gian khó khăn và đứng bên nâng đỡ chúng 
ta. 

 
In this chapter we have (5) testimonies of people who have had their 

share of defeats, as well as victories. They all currently have successful jobs, and 
they all live in New York City. They have been willing to share their stories 
about their lives as a way to encourage others. They have also shared some 
insights about how they have received strength and purpose in life, as well as 
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how they in turn hope to help others who may be looking to complete the vision 
and purpose they have dreamed about in life. 

 
Trong chương này, chúng ta có năm (5) lời chứng của những người 

chia sẻ thất bại lẫn chiến thắng. Hiện tại, họ đều có những việc thành công và 
đều sống tại New York. Họ sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện về đời sống của 
họ như một cách khích lệ những người khác. Họ cũng chia sẻ sự thông sáng về 
cách thể nào họ nhận được sức mạnh và mục đích trong đời, cũng như cách thể 
nào họ có hy vọng giúp đỡ những người khác muốn làm thành khải tượng và 
mục tiêu ước mơ trong đời. 
 

Testimonies 
Những Lời Chứng 

 
Ainsley Earhardt McKinney 

 
Ainsley has only lived in the Upper West Side of New York City since 

January 2007, but she has already seen the way God is using her life to display 
his greatness. “Every chance I get I tell friends, family members, co-workers 
and strangers about my faith. I’ve lost a lot of relationships because of it, but 
gained much more. Through my journey, I've discovered the key to the Christian 
life is surrendering.  It’s pretty simple (just like Jesus).  Give your life to Christ. 
When I decided to do this, my goals and desires fell into place.  Spiritually, 
personally and professionally God mapped out my life.  In the book of John it 
talks about how if we remain in Him, He will remain in us.  It's just like 
following the leader.  As long as we walk behind Jesus, we will always have a 
guide and never get lost.” 

 
Ainsley chỉ sống tại Mặt Thượng Tây của Thành Phố New York từ 

tháng Giêng năm 2007, nhưng chị đã thấy cách Đức Chúa Trời đang sử dụng đời 
sống chị để tỏ bày sự vĩ đại của Ngài. “Mỗi khi có cơ hội tôi đều nói cho các 
bạn, các thành viên trong gia đình, các bạn đồng nghiệp và những người lạ về 
niềm tin của mình. Tôi đã mất nhiều mối quan hệ vì điều này, nhưng tôi được lại 
nhiều hơn. Qua suốt hành trình, tôi đã khám phá ra rằng điều quan trọng đối với 
đời sống Cơ đốc là đầu phục. Điều khá đơn giản (như Chúa Jesus). Hãy dâng 
đời sống bạn cho Đấng Christ. Khi tôi quyết định làm điều này, mục tiêu và ước 
muốn của tôi được đặt đúng chỗ. Đức Chúa Trời hoạch định cho cuộc đời tôi cả 
về thuộc linh, cá nhân và nghề nghiệp. Trong sách Giăng cho biết nếu chúng ta 
luôn ở trong Ngài, thì Ngài sẽ ở trong chúng ta. Việc này cũng như theo một 
người lãnh đạo. Hễ chừng nào chúng ta bước theo sau Chúa Jesus, thì chúng ta 
sẽ luôn có người dẫn dắt và không bao giờ lạc đường.” 

 
Her journey started in her hometown in South Carolina and led her to 

San Antonio, Texas and eventually to New York City, where she now works as 
a FOX News anchor, where she has already had several opportunities to share 
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her faith. “Millions of people watch the FOX Network daily and my words are 
broadcast all over the world.  Plus, New York is a big city – with thousands of 
individuals in need of Christ. I have told my salvation story to five people at 
FOX and continue to have favor with co-workers.  In fact, one girl has already 
visited The Gallery and continues to show an interest in attending again. I am 
more than willing and pray for the opportunities. God is using me to display His 
greatness at work.   Each day brings new excitement.  I look forward to seeing 
how God will continue to move at the office and bless lives.” 

 
Hành trình của chị bắt đầu tại thị trấn quê nhà, Nam Carolina và đưa 

chị đến San Antonio, Texas và cuối cùng đến Thành Phố New York, nơi chị 
hiện đang làm việc cho Hãng Tin FOX News, chị đã có vài cơ hội chia sẻ niềm 
tin của mình. “Hàng triệu người xem Mạng FOX mỗi ngày và những lời chứng 
của tôi được truyền đi trên thế giới. Hơn nữa, New York là một thành phố lớn – 
có hàng ngàn người cần Đấng Christ. Tôi đã kể câu chuyện cứu rỗi của tôi cho 
năm người tại Hãng Tin FOX và tiếp tục được ơn với những đồng sự. Thực ra, 
một bạn gái đã đến dự Hội Thánh Gallery và tiếp tục muốn tham dự nữa. Tôi rất 
sẵn lòng cầu nguyện xin Chúa cơ hội. Đức Chúa Trời đang sử dụng tôi để bày tỏ 
sự vĩ đại của Ngài tại công sở. Mỗi ngày mang đến sự hưng phấn mới. Tôi trông 
mong thấy cách thể nào Đức Chúa Trời tiếp tục hành động tại văn phòng của tôi 
và ban phước nhiều đời sống.” 

 
It’s not just in the office where she works to display God’s greatness, 

it’s in everyday life as well. “We can be used at almost every moment – from 
being polite to others, offering to help someone in need, to even smiling at 
someone on the street.  Sometimes a simple “thank you” or opening the door for 
a stranger can make a difference. I definitely need to be a better Christian and 
make more of an effort to display God’s greatness.  But, I do try regularly. I’ve 
found the best reminder is to look at every individual as God’s child.  It’s hard 
to treat someone unkindly – if you consider them royalty.”  

 
Chị làm việc để tỏ bày sự vĩ đại của Chúa không chỉ tại văn phòng, 

nhưng ngay cả trong đời sống hằng ngày. “Chúng ta có thể bày tỏ hầu như mọi 
lúc – từ việc lịch sự với người khác, giúp đỡ ai đó đang thiếu thốn, đến mỉm 
cười với ai đó trên đường. Đôi khi một lời “cảm ơn” đơn giản hay mở cửa giùm 
cho một người lạ đều có thể tạo ra sự khác biệt. Tôi rất muốn trở nên một Cơ 
Đốc Nhân tốt hơn và cố gắng hơn để tỏ bày sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. 
Nhưng, tôi thực sự cố gắng thường xuyên. Tôi tìm được sự nhắc nhở tốt nhất đó 
là hãy xem mỗi người là con Đức Chúa Trời. Thật khó mà đối xử ai tệ bạc nếu 
chúng ta xem họ thuộc họ hàng hoàng gia. 

 
Erin Bartley 

 
“I get so much joy out of helping people in my job everyday,” Erin 

said. “I love the challenge of solving problems and working with a new client 
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every 10 months. Most importantly, I love going to work everyday because of 
the people.  I work with friendly, fun, motivated co-workers and company 
leadership that is incredibly supportive.” Erin works for a healthcare consulting 
company, Stockamp and Associates, Inc. 

 
Erin nói: “Tôi được rất nhiều niềm vui từ việc giúp đỡ những người 

khác trong công việc của tôi mỗi ngày. Tôi thích thách thức giải quyết những 
nan đề và làm việc với một khách hàng mới cứ mỗi 10 tháng. Quan trọng hơn 
hết, tôi thích đi làm mỗi ngày vì người khác. Tôi làm việc với những đồng 
nghiệp thân thiện, vui tính và tận tâm và một ban lãnh đạo công ty vô cùng ủng 
hộ tôi.” Erin làm việc cho một công ty tư vấn chăm sóc sức khoẻ, Stockamp và 
Asscociates, Inc. 

 
Erin works with large non-profit hospitals all over the country to 

improve efficiency and patient satisfaction. She manages a team of six to twelve 
people in the planning and execution of each 10 month project and works daily 
with a team to redesign processes, resolve system issues, and train the hospital 
staff and management.  

 
Erin làm việc với nhiều bệnh viện phi lợi nhuận lớn trên toàn đất nước 

để cải thiện tính hiệu quả và làm thoả lòng bệnh nhân. Chị quản lý một nhóm 
sáu đến mười hai người trong bộ phận kế hoạch và điều hành mỗi dự án 10 
tháng và làm việc hằng ngày với một nhóm tái thiết qui trình, giải quyết những 
vấn đề hệ thống và đào tạo đội ngũ nhân viên và quản lý bệnh viện. 

 
“Through my job I get the opportunity to interact with many different 

people in my company and at each hospital. The consulting industry is often 
viewed in the stereotypes of “the Bob's” in the movie Office Space...uncaring, 
arrogant, and out to cut jobs.  One of the main ways I display God's greatness is 
by going against these stereotypes.  I strive to model integrity, honesty, humility, 
and respect for others in everything that I do for my company and the clients we 
serve.” 

 
“Qua công việc, tôi có cơ hội giao tiếp với nhiều người khác nhau trong 

công ty và tại mỗi bệnh viện. Ngành tư vấn thường được xem là một phong cách 
làm việc theo kiểu “Bob” trong bộ phim Office Space, là một công việc vô tâm, 
ngạo mạn. Một trong những cách then chốt tôi bày tỏ sự vĩ đại của Đức Chúa 
Trời là chống lại cách làm việc này. Tôi cố gắng làm gương bằng sự liêm chính, 
thành thật, khiêm nhường và tôn trọng người khác trong mọi việc tôi làm cho 
công ty và cho khách hàng tôi phục vụ.” 

 
“It is my Christian values that allow me to do this without question 

even in the toughest situations. I am also blessed to work for a company that was 
started and is still led by a Christian man.  In the politically correct society that 
we live in today, it is refreshing to work for a company leader who still puts his 
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faith first and attributes the success of his company to God's grace.” Erin has 
lived in New York City for a year and a half and currently resides in the Upper 
West Side. 

 
“Chính những nhận thức Cơ đốc đã cho phép tôi làm điều này mà 

không thắc mắc, thậm chí trong những tình huống khó xử nhất. Tôi cũng được 
phước để làm việc cho một công ty được thành lập và vẫn còn được lãnh đạo bởi 
một Cơ đốc nhân. Trong một xã hội đúng về mặt chính trị mà chúng ta đang 
sống ngày nay, thật là tươi mới được làm việc cho một lãnh đạo công ty biết đặt 
đức tin của mình trước nhất và quy sự thành công của công ty về ân điển của 
Đức Chúa Trời.” Erin đã sống tại New York một năm rưỡi và thường lưu trú tại 
Mặt Thượng Tây. 
 
Brad Cruse 

 
“I think that it is our job as Christians to figure out how to specifically 

import our Christian ethics into whatever profession in which we may work.  
Adam was given a garden to tend, and we just as well have many diverse but 
necessary societal roles to fill.” Brad works in an HIV/AIDS comprehensive 
care clinic as a general dentist at St. Luke’s Roosevelt Hospital. 

 
“Tôi nghĩ rằng là Cơ Đốc Nhân, công việc của chúng ta là nghĩ cách 

thế nào để truyền đạt cụ thể đạo đức Cơ đốc của chúng ta vào bất cứ công việc 
nào chúng ta làm. A-đam được giao cho một khu vườn để trông coi và chúng ta 
cũng có nhiều công việc khác nhau nhưng nhằm góp phần các vai trò cần thiết 
trong xã hội.” Brad làm việc cho một trạm xá chăm sóc tổng quát bệnh 
HIV/AIDS với tư cách là nha sĩ trưởng tại Bệnh Viện St. Luke’s Roosevelt. 

 
Brad uses his position in the hospital to display God’s greatness to 

every patient he comes in contact with by treating them as he would want to be 
treated if he were a patient. “I try to deliver dental care with as much excellence 
and gentleness as possible.  My goal is that from the initial shot of “Novocain” 
to the extraction of the tooth or the placement of the filling, the dental care is 
given in the same manner as I would give to my wife or little girls.  While 
treating patients the same way that I want to be treated is my goal for patient 
care, I also try to meet my employer’s expectations for me as an employee.” 

 
Brad dùng vị trí của mình trong bệnh viện để bày tỏ sự vĩ đại của Đức 

Chúa Trời cho mọi bệnh nhân ông tiếp xúc bằng cách điều trị cho họ như cách 
ông muốn mình được điều trị nếu ông là một bệnh nhân. “Tôi cố gắng chăm sóc 
nha khoa càng hoàn hảo và càng nhẹ nhàng càng tốt. Mục tiêu của tôi là như thế 
này: Từ mũi tiêm “Novocain” đầu tiên đến khi nhổ răng hay trám răng, tôi đều 
chăm sóc nha khoa theo cách mà tôi chăm sóc vợ hay con nhỏ của tôi. Trong khi 
điều trị bệnh nhân theo cách tôi muốn được điều trị là mục tiêu chăm sóc bệnh 
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nhân của tôi, tôi cũng cố gắng đáp ứng sự mong đợi của chủ nơi tôi là một nhân 
viên. 

 
“I enjoy practicing dentistry because it really suits “the way I’m made.” 

I enjoy working one-on-one with people and helping people to improve and 
maintain their health.  It is fulfilling to be able to get people out of pain when 
they come in crying from a severe toothache.  It is also fulfilling to help people 
rebuild their mouth when it may have been in neglect for years.  

 
“Tôi thích thú việc làm nha sĩ vì nó thật thích hợp “theo cách tôi được 

dựng nên.” Tôi thích làm việc từng người một với mọi người và giúp đỡ họ cải 
thiện và bảo toàn sức khỏe. Khi họ bước vào thì khóc do đau răng trầm trọng, 
nhưng thật thỏa lòng là có thể giúp nhiều người hết đau. Cũng thật thỏa lòng khi 
giúp đỡ nhiều người sửa lại răng miệng mà đã không được chữa trị nhiều năm 
liền. 

 
Brad has lived in New York City for a year and currently lives on the 

Upper West Side on 101st and Broadway with his daughters, which is something 
else he’s proud of in the city and hopes that influences other people. “I think that 
simply living as a heterosexual married couple with children in New York City 
can be a testimony to the goodness of God’s plan and intention for us as His 
creation. The New York City culture tells us that children are a burden and a 
liability, but God tells us that children are a blessing from Him (Psalm 127)!  
Our culture needs to see that what God says is true – that children aren’t an 
inconvenience; they are a precious blessing and part of God’s gracious plan for 
us as His people!” 

 
Brad đã sống tại Thành Phố New York  một  năm và hiện đang sống tại 

Mặt Thượng Tây tại số 101 phố Broadway với các con gái mình, đây cũng là 
điều khác nữa ông tự hào về thành phố và hy vọng ảnh hưởng được nhiều người 
khác. “Tôi nghĩ đơn thuần sống như một cặp vợ chồng thật sự với con cái tại 
New York có thể là một bài chứng cho sự tốt lành về kế hoạch và ý định của 
Đức Chúa Trời cho chúng ta là tạo vật của Ngài. Văn hoá thành phố New York 
nói với chúng ta rằng con cái là gánh nặng và trách nhiệm, nhưng Đức Chúa 
Trời nói với chúng ta rằng con cái là một phước lành từ Ngài! (Thi Thiên 127) 
Văn hóa của chúng ta cần thấy rằng những gì Đức Chúa Trời nói là đúng – con 
cái không phải là một sự phiền toái; chúng là một phước lành quý giá và một 
phần của kế hoạch ân điển của Đức Chúa Trời cho chúng ta là dân sự Ngài! 

 
Dori Kornspan 

 
Dori has lived in New York City for three and a half years. She lives in 

the Upper East Side and works at The Morning Show with Mike & Juliet on Fox 
TV as a Talent/Entertainment Producer. “I book all the celebrity and 
entertainment talent for the show and produce all the musical performance 
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segments. I love live television.  It’s a huge adrenaline rush to put on an hour of 
live TV everyday, where you never know what is going to happen.  I also really 
enjoy dealing with celebrities and getting to know their different personalities. 
 It helps that I’m a bit of a pop culture junkie.” 

 
Dori sống tại Phố New York được ba năm rưỡi. Cô sống tại Mặt 

Thượng Đông và làm việc trong một Chương Trình Chào Buổi Sáng với Mike 
và Juliet trên Truyền Hình Fox, là một hãng sản xuất những Tài Năng/Giải Trí. 
“Tôi đăng ký tất cả những nhân vật nổi tiếng và những tài năng giải trí cho 
chương trình Show và sản xuất tất cả những đoạn phim trình diễn âm nhạc. Tôi 
thích truyền hình trực tiếp. Thật là quá vội vã nếu trình chiếu một giờ truyền 
hình trực tiếp mỗi ngày, nơi mà bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi 
cũng thích thú làm việc với những nhân vật nổi tiếng và biết được những tính 
cách khác nhau của họ. Thật hữu ích vì tôi là một người “ghiền” văn hoá nhạc 
trẻ.” 

 
“God has used me by revealing Himself to me in a way I had never 

known before.  By doing this, He allowed me to share that with other people I 
work with. I was able to connect on a spiritual level to a colleague of mine that 
is also a Christian. Had I not felt the need and the desire to share what He had 
done in my life, I would never have known she was a fellow Christian, and we 
would never have been able to share our faith with other co-workers.  We have 
now both been able to share with people we work with about our faith, about 
each of our churches, and allow them to get to know us better (in turn knowing a 
little more about Him). I was also able to connect with someone else I work with 
who had strayed from his walk with Christ.  Over the course of a few weeks, we 
talked about why this had happened, and I encouraged him to come to church 
with me. He had just moved here and didn't have a church he felt comfortable 
going to.  Although he didn’t end up attending The Gallery, he told me just last 
week that he and a friend found a church in their neighborhood and have gone 
the last few Sundays.” 

 
“Đức Chúa Trời đã dùng tôi bằng cách bày tỏ chính Ngài cho tôi theo 

cách mà trước đây tôi chưa hề biết. Bằng cách này, Ngài cho phép tôi chia sẻ với 
những người khác cùng làm việc. Tôi có thể kết nối với một đồng nghiệp Cơ 
đốc có cùng mức độ thuộc linh với mình. Há tôi không cảm thấy nhu cầu và ước 
muốn chia sẻ những gì Ngài đã làm trong cuộc đời tôi sao? Tôi đã không bao 
giờ biết cô ấy là một Cơ đốc nhân và chúng tôi cũng đã không bao giờ có thể 
chia sẻ đức tin của chúng tôi với những đồng nghiệp. Chúng tôi cả hai bây giờ 
đã có thể chia sẻ với nhiều người cùng làm việc về đức tin của chúng tôi, về hội 
thánh của chúng tôi và cho phép họ tìm hiểu tốt hơn về chúng tôi (qua đó họ biết 
hơn một ít về Ngài). Tôi cũng có thể liên lạc với một người khác cùng làm việc 
đã có đời sống xa cách với Đấng Christ. Trong thời gian vài tuần, chúng tôi tìm 
hiểu vì sao chuyện này xảy ra và tôi khích lệ anh đi nhà thờ với tôi. Anh mới 
chuyển đến đây và chưa có Hội Thánh anh muốn tham dự. Mặc dù anh không 



 226 

dự Hội Thánh Gallery, nhưng anh nói với tôi một tuần trước đây rằng anh và 
một người bạn đã tìm được một Hội Thánh trong khu phố của họ và đã bắt đầu 
đi nhóm được vài Chúa Nhật qua. 

 
“God has used me to display his greatness to many of my non-Christian 

friends outside of work.  I invited many of them to my baptism, which in turn 
has allowed wonderful things to happen to a few of them.  Two of my friends in 
particular, started attending church more regularly again and it opened dialogue 
for me to explain my faith and my passion about Christ in my life to them.” 

 
“Đức Chúa Trời đã dùng tôi để bày tỏ sự vĩ đại của Ngài cho nhiều 

người bạn bên ngoài công sở không phải là Cơ Đốc Nhân. Tôi mời nhiều người 
trong số họ đến dự lễ báp-têm của tôi, đến giờ có nhiều điều kỳ diệu xảy ra với 
một vài người trong số họ. Hai người trong số các bạn của tôi đặc biệt đã bắt đầu 
tham dự Hội Thánh thường xuyên hơn và mở ra một đối thoại cho tôi cắt nghĩa 
niềm tin và lòng khát vọng của tôi về Đấng Christ trong đời sống của tôi cho họ. 

 
Jordan Richard 

 
Jordan has lived in New York City for four years and lives in the Upper 

East Side. He works for ABC's Good Morning America and does production 
work under the director.  My official title is “Director's Guild of America 
Production Associate.” “It's a cool job but at the end of the day it is still work.  I 
guess the thing that keeps me going is the people...from the Anchors to the 
cleaning lady, Sylvia.  There are so many great people that I have a chance to 
show Christ's love to.”  

 
Jordan sống tại Phố New York được bốn năm và sống tại Mặt Thượng 

Đông. Anh làm việc trong chương trình Good Morning America của Hãng ABC 
và sản xuất dưới quyền đạo diễn. Chức danh chính thức của tôi là “Phụ Tá Sản 
Xuất của Đạo Diễn.” “Đây là một công việc tốt, nhưng đến cuối ngày công việc 
vẫn còn. Tôi cho rằng điều giữ tôi tiếp tục làm việc là con người… từ những 
người trụ cột cho đến chị giúp việc, Sylvia. Có rất nhiều người tuyệt vời mà tôi 
đã có cơ hội chia sẻ tình yêu của Đấng Christ cho họ.” 

 
“I experience God's hand in many aspects of my work. He leads me 

into conversations and encounters with co-workers where all I do is try to 
convey his glory.  I find that most people up here equate going to church or 
worshipping God with morality.  I try to direct conversation in a direction that I 
feel like would glorify God and not my feeble attempts at righteousness.  His 
grace is a powerful thing for people to pick up on…‘God's kindness leads up to 
repentance.’ 

 
“Tôi kinh nghiệm tay Chúa trong nhiều lãnh vực công việc. Ngài dẫn 

tôi vào các cuộc tiếp xúc và gặp mặt với những đồng sự, nơi tất cả tôi có thể làm 
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là chuyển tải sự vinh hiển của Ngài. Tôi nhận biết rằng hầu hết những người ở 
đây xem việc đi nhà thờ hay thờ phượng Đức Chúa Trời ngang bằng với đạo 
đức. Tôi cố gắng lèo lái cuộc nói chuyện theo hướng mà tôi thấy làm vinh hiển 
Đức Chúa Trời, không phải những nỗ lực công bình kém cỏi của tôi. Ân điển 
Ngài là một điều quyền năng cho những ai nhận được ‘sự nhơn từ của Đức Chúa 
Trời dẫn chúng ta đến sự ăn năn.’ 

 
“I also find that people notice the simplest things like joy and other 

fruits of the spirit. Those are the things that make them wonder, "What's 
different about this guy?"  Jesus! Jesus!  Jesus!  There are so many nice and 
good people where I work so I can only attribute the attraction or intrigue to 
Him. God has shown Himself faithful by allowing me to see friends from work 
come to know God personally and surrender their life to Christ.  Also I've been 
blessed enough to be a part of what God's doing in other co-workers lives 
through other churches and Christians in the city.  For a powerful example, a 
guy I work with asked me to be his Baptism sponsor at an Episcopalian Church 
through which he found Christ and was freed from the bondage of a cocaine 
addiction.  All glory to Him....amazing.” 

 
“Tôi cũng thấy rằng người ta chú ý đến những điều đơn giản nhất như 

sự vui mừng và những trái Thánh Linh khác. Đây là những điều làm họ tự hỏi. 
“Có điều gì khác lạ từ con người này?” Chúa Jesus! Chúa Jesus! Chúa Jesus! Có 
rất nhiều người tử tế và tốt nơi tôi làm việc, vậy tôi có thể quy sự thu hút hay sự 
kêu gọi này về Ngài. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài thành tín bằng cách 
cho phép tôi nhìn thấy các bạn trong công sở đến nhận biết Ngài cách cá nhân và 
đầu phục đời sống họ cho Đấng Christ. Tôi cũng được phước đủ để dự phần vào 
những gì Chúa đang hành động trong đời sống của những đồng sự khác qua các 
Hội Thánh và Cơ Đốc Nhân khác trong thành phố. Một ví dụ quyền năng, có 
một người cùng làm việc đã nhờ tôi làm người hỗ trợ Báp-tem tại Nhà thờ giám 
mục nơi anh ta đã gặp Đấng Christ và được tự do khỏi sự nô lệ cho chứng 
nghiện côcain. Mọi sự vinh hiển thuộc về Ngài….thật kỳ diệu 

. 
Aside from the workplace, Jordan has found other ways to display 

God’s greatness to people. “I have developed a good community of friends at 
my gym.  There are guys that I play basketball with and see many times during 
the week.  It's a hard environment to have a serious spiritual conversation but 
God is working on a few specific hearts that are looking for something deeper to 
life than making lots of money or a Judaism that is rooted in culture instead of 
faith.” 

 
Ngoài công sở, Jordan còn thấy những cách khác để bày tỏ sự vĩ đại 

của Đức Chúa Trời cho nhiều người. “Tôi đã phát triển một nhóm bạn thân tại 
phòng tập thể dục. Có nhiều người nam cùng chơi bóng và chúng tôi gặp nhau 
nhiều lần trong tuần. Thật là một môi trường khó để có một sự trò chuyện thuộc 
linh nghiêm túc, nhưng Đức Chúa Trời đang làm việc trong một số tấm lòng cụ 
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thể, là những người đang tìm kiếm điều gì đó sâu xa trong đời sống hơn là tìm 
kiếm nhiều tiền hay giống như đạo Do Thái ăn sâu vào văn hoá thay vì đức tin. 

 


