A Pangandam.
❖ Sa wala pa ang pagkayab sa Langit, si Jesus nagsaad og usa ka Kaabag nga tiabotay.
❖ Sila naggugol og 10 ka adlaw sa pagpangandam aron sa pagdawat niana nga Gasa:
— Sila nag-ampo
— Sila naghanduraw sa ilang mga kasinatian kauban ni Jesus
— Sila naghinulsol ug nagkompisal sa ilang mga sala
— Sila nangayo sa Balaang Espirito
— Ilang gisalikway ang ilang mga kalainan
B Ang buhat sa Balaang Espirito.
❖ Ang fiesta sa Shavuot (mga semana) o Pentecostes (ika-50 ka adlaw) usa ka doble nga
pagsaulog.
— Sa laing kamot, sila nanagsaulog sa balaod nga gihatad didto sa Bukid sa Sinai. Karon ang
sinugdanan sa Israel mitakdo sa sinugdanan sa Iglesia. Ang Balaod ug ang Evangelio
nagkatakbo.
— Sa laing kamot, usa kini ka fiesta nga pagpasalamat. Sila nanaghatag og pasalamat alang
sa nangagi ug sa umalabot nga mga gasa gikan sa Dios. Sila nanagtanyag sa mga unang
bunga sa anihon.
❖ Ang lain-lain nga mga dila maoy hinungdan sa panagbulag didto sa Babel. Kana nga babag
nabungkag didto sa Pentecost, nan ang matag usa mahimong usa diha kang Cristo.
C Paggahin og panahon nga magkauban.
❖ Sila nakahukom nga mogahin og panahon uban sa ilang Manluluwas:
— Panahon sa pagtuon sa Biblia.
— Panahon sa pagpakigsulti sa usag usa ug pagkat-on bahin kang Jesus.
— Panahon sa pagdungan og kaon.
— Panahon sa pagdungan og ampo.
❖ Kini nga pahinungod nagdalag kahiusa sa Iglesia. Kini maoy usa ka kusgang pamatuod alang
niadtong nanagbantay niini (Buhat 2:43)
D Pagkamanggihatagon.
❖ Ang pagkamanggihatagon maoy usa ka resulta sa lang kahiusa ug giunsa nila paghigugmaay
sa usag usa.
❖ Si Bernabe maoy usa ka sundanan sa niining dili hinakog nga pagkamanggihatagon (Buhat
4:36-37)
❖ Sa laing bahin, si Ananias ug Safira nagpasagad sa ilang kadalo nga mipuno sa ilang
kasingkasing ug sila namakak sa Balaang Espirito (Buhat 5:1-11)
E Pangkamanggihuna-hunaon sa uban.
❖ Ang tambal sa kahakog mao ang paghunong sa paghunahuna mahitungod sa kaugalingon ug
pagsugod sa paghunahuna mahitungod sa uban. Kinahanglan pasagdan nato ang Balaang
Espirito sa pagbuhat niining buhata sa atong mga kasingkasing.
❖ Si Pablo nagpadasig sa kaiglesiahang Gentil sa pagtabang sa mga nanginahanglang
kaiglesiahan didto sa Jerusalem, “Sa tanang butang kamo iyang pagadatoon aron kamo
makapakita sa tuman nga pagkamahinatagon; ug ang inyong mga gasa, nga among
pagadumalahon, makapahimo sa mga tawo nga mapasalamaton sa Dios.” (2 Corinto 9:11)

Which elements encouraged unity in the early Church?
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Prayer
Worship
Communion
Bible study
Preaching the Gospel
Love and care

