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Servant Leadership © 

Conrad Jun Tolosa 

 

Homework 

Part 1 Ang mga Katangian ng Isang Mabuting Leader 

 

Instruction:  
1. Isulat ang titik ng tamang sagot. 

Halimbawa: 
Part 1 Tamang Pananaw 

1. b 
2. c 
3. a  
4. c 
5. a 

and so on 
2. Ang homework ay i-submit sa iyong pastor 
 
 
I. Multiple choice 

1. Ang mapaglingkod na pamumuno ay 

a. Pangunguna na kahalintulad sa pagpapastol ng tupa. 

b. Pangunguna sa paglilingkod. 

c. All of the above 

2. Ang makadiyos na leader ay malalapitan ng mga naghahanap ng  

a. Kaperahan, kapayapaan at kasiglahan 

b. Katotohanan, katuwiran at kabutihan 

c. Katotohanan, kalakasan at kapangyarihan 

3. Ang wisdom o karunungan ay 

a. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa maraming bagay. 

b. Ang pagsasabuhay ng kaalaman sa paraan na kalugod-lugod sa Diyos. 

c. None of the above 

4. Si Joseph ay nagkaroon ng malawak na pagkaunawa sa layunin at plano ng Diyos dahil sa 

kanyang karunungan. 

a. True 

b. False 

5. Si Joshua ay magaling na military leader sapagkat mayroon siyang angking talino at karunungan. 

a. True 

b. False 

6. Si Solomon ay humingi ng  

a. Maraming kayamanan sa Diyos. 

b. Karunungan sa Diyos. 

c. Karangayaan sa Diyos. 

7. Ang Discerment o pagwawari ay 

a. Ang pagsusuri o pag-eksamin upang makapagsaayos ng mabuting pasya. 

b. Katangiang nakakapaghusga kung ano ang tama o mali at mabuti at masama. 

c. All of the above 
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8. Ang Faith o pagtitiwala ay   

a. katangian na nakapagbibigay kasiguruhan sa buhay dahil sa mga pangungusap, pangako at 

direction ng Diyos. 

b. Ang pagsasagawa at pagsasapamuhay ng salita ng Diyos. 

c. All of the above 

9. Sina Noah, Joshua at Abraham ay mga halimbawa na tao sa Bibliya na nagtiwala sa salita ng 

Diyos. 

a. True 

b. False 

10. Ang courage o katapangan ay  

a. Katangian na nagpapatatag ng loob ng isang tao kapag dumarating ang panganib o kagipitan. 

b. Ang kakayahan makipaglaban ng pisikal kahit kanino. 

c. Ang kakayahang makipag-basag-ulo kahit ano pa man ang kahahantungan nito. 

11. Ang isang Cristiano ay nagkakaroon ng katapangan harapin ang anumang pagsubok dahil sa 

pangako ng Diyos na hindi Niya tayo iiwan o pababayaan kailanman. 

a. True 

b. False 

12. Ang taong may integridad ay matapat, walang pagkukubli o kahalong pandaraya. 

a. True 

b. False 

13. Si Joseph ay may integridad at matuwid sapagkat siya ay naakit sa asawa ni Potiphar. 

a. True 

b. False 

14. Ang taong mapagpakumbaba ay gumagawa ng mga bagay na magbibigay puri sa kanyang sarili. 

a. True 

b. False  

15. Ang loyalty ay mapagmamasdan sa mga taong  

a. Naniniguro na sila ay may matatamong pakinabang sa sinusuportahan. 

b. Patuly na sumusuporta sa kaibigan mapa-hirap man o maginhawang sitwasyon. 

c. Tumatalikod na sa kaibigan kapag nakaranas ng problema. 

 

II. Short Essay (250 words – 20 points) 

Ano ang iyong mga natutuhan sa ating mga pinag-aralan patungkol sa mapaglingkod na pamumuno? 
 

Note:  
1. Ang essay ay maaaring isulat sa English, Tagalog or Taglish. 
2. I-submit ang essay sa iyong Pastor.  
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