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Sau đây là mười lý do mà tôi muốn bạn tham dự buổi nhóm, tham dự thánh lễ mỗi tuần.
Bởi vì bạn có thể vui chung với cộng đồng Cơ Đốc Lý do đầu tiên mà tôi yêu mến Hội Thánh
của mình đó là tôi được ở trong một cộng đồng. Đó là lý do mà Kinh Thánh gọi các thành viên
trong Hội Thánh là "những anh chị em". Hội Thánh không chỉ là một nơi mà ta đi đến mỗi Chủ
Nhật, nhưng hơn hết là nơi nhóm lại của những con người đã cam kết bước đi trên con đường
đức tin .

Â Bởi vì bạn có thể sử dụng những ân tứ của mình. Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta không
chỉ là những năng khiếu tự nhiên, như ca hát hay chơi nhạc cụ, nhưng Ngài cũng ban cho ta
những ân tứ thuộc linh, và khi được sử dụng, chúng có thể giúp xây dựng Hội Thánh một cách
rất đặc biệt. Nếu bạn vẫn chưa biết ân tứ của mình là gì, tôi khuyến khích bạn làm một bản kiểm
kê những ân tứ thuộc linh hay đọc những đoạn Kinh Thánh nói về điều này, chẳng hạn 1
Cô-rinh-tô 12-14, Rô-ma 12, Ê-phê-sô 4 và 1 Phi-e-rơ 4.

Nếu bạn vẫn không biết những ân tứ thuộc linh của mình là gì, hãy tìm gặp ai đó có khả
năng nhìn thấy những ân tứ ở trong bạn.
Bởi vì bạn có thể khám phá ra mục đích của cuộc đời mình Giê-rê-mi 29:11 nói rằng, "Vì
Ta biết rõ các chương trình Ta sẽ làm cho các ngươi, đó là các chương trình làm cho các
ngươi được bình an thịnh vượng chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một
hy vọng và một tương lai."

Chúa có kế hoạch cho tất cả chúng ta. Ngài biết từng cọng tóc trên đầu ta và Ngài cũng hoạch
định các bước tiến của ta.
Bởi vì bạn có thể tìm thấy sự kết nối Tôi đã gặp rất nhiều người không chỉ khi tôi đang ở trong
chức vụ nhưng cả khi tôi chỉ đơn giản là một Cơ Đốc nhân.
Bởi vì bạn có thể thờ phượng Thờ phượng có thể diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày hay
trong tuần. Bạn có thể thờ phượng trong xe, trong phòng hay khi bạn cảm thấy xuống tinh thần.
Nhưng không có nơi nào bằng một căn phòng đầy những người cùng có một sự khao khát thờ
phượng giống như tôi và cùng tôi ca hát bằng cả tấm lòng dâng lên Chúa.
Bởi vì bạn có thể học lời Chúa: Dịp học Kinh thánh cho toàn gia đình Tôi thừa nhận rằng, tôi
không đọc Kinh Thánh thường xuyên, và tôi không dành thời gian học lời Chúa theo mục lục và
theo những công cụ học Kinh Thánh như một thói quen hàng ngày.
Bởi vì bạn có thể dự phần trong việc truyền giáo Hội thánh của tôi nhấn mạnh vào truyền giáo.
Chúng tôi chuẩn bị tổ chức một chuyến truyền giáo để các thành viên của tổ chức có thể chia
sẻ tình yêu của Chúa Giê-xu với những người chưa từng nghe danh Ngài.
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Â Bởi vì bạn có thể thực hành tính hào phóng Khi tôi dâng hiến, tôi thường nghĩ xem số tiền đó
sẽ đi xa được đến chừng nào.
Bởi vì bạn có thể đúc nên những tình bạn lâu bền Kinh Thánh ví những thành viên trong Hội
Thánh là thân thể của Đấng Christ.
Bởi vì bạn có thể thưởng thức đồ ăn! Sau tất cả, là đồ ăn! Thông công mang lại cảm giác ấm
cúng và gần gũi như một gia đình không giống bất kỳ nơi nào khác.
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