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Servant Leadership © 

Conrad Jun Tolosa 

 

Homework 

Part Three Pagpapaunlad ng mga Katangian at Abilidad ng Isang Mabuting Lider 

 

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 mga katangian at mga abilidad ng isang makadiyos na leader ay likas sa bawat 

mananampalataya. 

a. True 

b. False 

2. Ang mabuting pamumuno ay maaaring kaloob ng Diyos. 

a. True 

b. False 

3. Ang mananampalataya ay maaaring mahubog upang maging mabuting leader sa pamamagitan 

ng 

a. Pagtitiyaga, pagpupursigi at pagpapasensya 

b. Pagsusumikap at determinasyon 

c. All of the above 

4. Umuunlad ang makadiyos na leader sa kanyang mga katangian sa pamamagitan ng 

a. Pagpasok sa seminary 

b. Pag-attend ng maraming seminars 

c. Paghingi sa Diyos ng karunungan 

5. Nang maging hari si Solomon, humingi siya sa Diyos ng 

a. Pusong may pang-unawa at pagwawari 

b. Maraming kayamanan 

c. Maraming masasakupan 

6. Sinabi sa James 1:5 na kung tayo ay nagkukulang sa karunungan, 

a. Dapat tayong humingi sa Diyos na nagbibigay nito ng sagana 

b. Dapat tayong mag-research sa internet upang matamo natin ito. 

c. Dapat tayong patuloy na magbasa ng mga aklat patungkol sa wisdom. 

7. Isa pang paraan ng pagpapa-unlad ng makadiyos na katangian ay sa pamamagitan ng 

a. Pag-aaral ng Banal na Kasulatan 

b. Pagbabasa ng mga aklat tungkol sa leadership 

c. Pakikinig sa mga dynamic speakers 
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8. Tinuturo sa atin na ang Salita ng Diyos ay buhay at namamalagi, ito ay nakapag-papadunong sa 

ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus.  

a. True 

b. False 

9. Dapat nating panabikan ang dalisay na gatas na spiritual upang tayo ay lumago sa ating 

kaligtasan. 

a. True 

b. False 

10. Ang mga taga-Berea ay naniniwala sa lahat ng mga mensaheng tinanggap nila mula kay Apostol 

Pablo,  

a. Kaya contento na sila sa lahat ng natutunan nila. 

b. Subalit ang mga aral na ito ay kanilang sinisiyasat din sa banal na kasulatan. 

c. Kaya hindi na nila sinusuri ang kanyang mga turo. 

11. Sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 3:5 na kung sa kanilang sarili lamang ay wala silang sapat na 

kakayahan. Sino ang nagkakaloob ng kakayahan ayon sa kanya? 

a. Diyos 

b. Mga anghel 

c. Panalangin ng ibang tao 

12. Uunlad ang ating mga katangian upang maging makadiyos na leader sa pamamagitan ng 

a. Pagsali sa mga church programs 

b. Pagsasabuhay ng mga kasulatan 

c. Pagmememorya ng mga talata sa bible 

13. Sinabi sa James 1:22 na kung pinakikinggan lamang natin ang salita ng Diyos at hindi natin ito 

isinasagawa, 

a. Dinadaya lang natin ang ating sarili. 

b. Lalago din tayo sa ating pananampalataya. 

c. Magiging mabuting tao din tayo. 

14. Kung isinasapamuhay natin ang mga salita ng Diyos, ito ay makikita sa ating mga gawa at 

pagkilos. 

a. True 

b. False 

15. Lumalaki lamang ang ________________ ng tao kung ang ginagawa niya ay puro aral ngunit walang 

pagsasapamuhay ng napag-aralan. 

a. puso 

b. katawan 

c. ulo 

 

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.  


