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Servant Leadership © 

Conrad Jun Tolosa 

 

Homework 

Part Four.  Ang Leader Organizer 

 

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 lahat ng mga Cristiano ay sakop ng Original Mandate at Great Commission. 

a. True 

b. False 

2. Ang katungkulan ng makadiyos at makaCristong liderato ay  

a. ang utusan ang kanilang kawan kung ano ang dapat nilang gawin. 

b. ang pangangasiwa ang panahon, abilidad at resources ng buong Christian community. 

c. ang pangasiwaan ang buhay ng kanilang kawan. 

3. May tatlong gawain ang makaCristong leader: 

a. Mag-organize, mag-direct at mag-control 

b. Magturo, magsanay at magkasangkapan 

c. All of the above  

4. Ang pag-o-organize ay ang pagbubuo ng makakaugnay o magkakatugmang bahagi. 

a. True 

b. False 

5. May tatlong hakbang sa pag-o-organize: 

a. Teaching, Training Equipping 

b. Recruiting, orientation at structuring 

c. All of the above 

6. Ang _____________________ ay ang paghihikayat ng mga taong makikiisa sa misyon na tatahakin. 

a. Orientation 

b. Recruiting 

c. Structuring 

7. Ang _____________________ ay ang pagpapaliwanag ng leader patungkol sa overall mission at kung 

paano ito tumutugma sa Great Commission at kung paano maa-accomplish ang mga hakbangin. 

a. Structuring 

b. Recruiting 

c. Orientation 
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8. Ang _____________________ ay ang organization proper kung saan itinatayo ang pundasyon hanggang 

sa paglalagay ng laman nito. 

a. Structuring 

b. Recruiting 

c. Orientation 

9. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi kaya 

a. Iisa lang ang gawain ng bawat isa. 

b. Hindi pareho ang gawain ng bawat isa. 

c. All of the above 

10. Ang pagbuo ng anumang grupo sa iglesya ay gawain ng  

a. Mga elders 

b. Mga kababaihan 

c. Mga young adults 

11. Upang maitatag ang epektibong organisasyon, kailangang 

a. May maraming salapi para sa gastusin na gugugulin sa programa. 

b. Magpatayo muna ng building kung saan isasagawa ang programa. 

c. Kilalanin ang kakayahan ng mga miyembro at antas ng maturity nila. 

12. Kinikilala ng mga mabisang pamumuno ang dalawang mahalagang grupo na dapat balansehin: 

a. Mga banta at mga oportunidad 

b. Mga kalakasan at mga kahinaan 

c. All of the above 

13. Ang mga banta at oportunidad ay nanggagaling lamang sa loob ng iglesya. 

a. True 

b. False  

14. Ang mga kalakasan at kahinaan ay may kaugnayan sa antas ng maturity ng mananampalataya. 

a. True 

b. False 

15. Isang grupo o comite lamang ang dapat mabuo para maisakatuparan ang plano na sinang-

ayunan ng mga elders at ibang leaders. 

a. True 

b. false 

 

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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