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Homework 

Part 2 Ang mga Abilidad 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 pinakanatatangi at malinaw na internal witness ng isang makadiyos na leader ay 

a. Ang pagiging handa niyang magtiis para sa kawan. 

b. Ang pag-atras sa paglilingkod kapag dumarating ang mga problema. 

c. Ang pagiging supportive sa kawan dahil mayroon siyang natatanggap na love gift. 

2. Nagbabala ang Panginoon tungkol sa mga bulag na taga-akay: 

a. Kung ang isang bulag ay pangungunahan ng isa pa ring bulag, pareho silang mahuhulog sa 

bangin. 

b. Kung ang isang bulag ay pangungunahan ng isa pa ring bulag, pareho silang makakarating sa 

kanilang patutunguhan. 

c. None of the above 

3. Ang kahulugan ng teaching ay  

a. Transfer of knowledge 

b. Transfer of technology 

c. Transfer of money 

4. Ang mahusay na trainor ay 

a. Isang mentor, tagapayo at demonstrator 

b. Nagmo-model kung paano ginagawa ang isang gawain 

c. All of the above 

5. Ang training ay  

a. Transfer of performance 

b. Transfer of abilities 

c. Transfer of mission 

6. Ang pagsasanay ay hindi lamang nagtuturo ng what to do 

a. Kundi when to do it. 

b. Kundi who should do it. 

c. Kundi ang how to do it. 

7. Ang discipleship ay hindi lamang pagtuturo sa mga alagad ni Cristo kundi 

a. Pagsasaway din sa mga lingkod ng Diyos. 
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b. Pagtatama din sa mga lingkod ng Diyos. 

c. Pagsasanay din ng mga lingkod ng Diyos. 

8. Ang equipping ay  

a. Transfer of activities 

b. Transfer of responsibilities 

c. Transfer of ministry 

9. Para maging efficient ang manggagawa 

a. Kailangang bigyan siya ng tamang pagkain 

b. Kailangang bigyan siya ng malaking sweldo 

c. Kailangang bigyan siya ng tamang kasangkapan 

10. Ang good motivator ay 

a. Marunong mag-build ng excitement gamit ang kanyang vision para sa church. 

b. May abilidad na magsalarawan kung ano ang inaasam niyang mangyayari na di nakikita ng 

iba. 

c. Marunong magpakilos ng mga tao upang maisagawa ang kanyang vision. 

d. All of the above 

11. Ang good motivator ay dapat maging 

a. Mainipin at walang pasensya 

b. Mahilig mag-ningas cogon 

c. Patient at persuasive 

12. Ang makadiyos na leader na nagbibigay inspiration ay  

a. Walang pagkukunwari at tapat sa kanyang sinasabi 

b. Pinaaasa ang kawan sa mga bagay na di kayang makamtan 

c. Hindi nais tularan ninoman. 

13. Si Ruth na Moabita ay mas ginustong sumama kay Naomi na kanyang biyenan sapagkat 

a. Nakita niya na si Naomi ay may katapatan sa kanyang pananalita. 

b. Wala na siyang ibang pupuntahan. 

c. None of the above 

14. Ang ibig sabihin na pagiging disciplinarian ay 

a. Pagiging authoritarian 

b. Paggamit ng God-given authority 

c. Pagiging dominante sa pagbibigay ng utos sa mga kasamahan. 

15.   Ang sabi sa Matthew 18:15-17 patungkol sa pagdidisiplina sa nagkakasala ay 

a. Sitahin ang nagkasala saan man kayo naroon. 

b. Kausapin at paliwanagan at kung hindi makikinig ay magsama ng isa o dalawang saksi. 

c. Ikuwento sa iba ang pangyayari at hayaang iba ang humusga sa nagkasala. 

 

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. Ang i-submit ang mga sagot ng iyong essay sa iyong Pastor.  
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