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Servant Leadership © 
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Homework 

Part Six.  Ang Leader Controller 

 

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. Sa pamamahala ng iglesya, ang paggamit ng control ay nagsisimula sa 

a. Mga miyembro at lider 

b. Mga matatanda sa iglesya 

c. Leader ng iglesya 

2. Ang control ay binubuo ng tatlong bagay: 

a. Paghahanda, pamimili at pananagutan 

b. Paghahandog, pagpipigil at pananagutan 

c. Paghahanda, pagpipigil at pananagutan 

d. None of the above 

3. Ang pagco-control na nagsisimula sa paghahanda  

a. ay napag-aaralan sa seminary. 

b. ay matututuhan kung mag-aaral tayong mabuti. 

c. ay matututuhan sa pamamagitan ng mga iba’t-ibang totoong sitwasyon sa ating buhay. 

4. Nagsisimula ang paghahanda sa atin ng Diyos sa pamamagitan  

a. ng mga pagsubok sa ating buhay 

b. ng pagbibigay sa atin ng maliliit na gawain 

c. ng paghahain sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. 

5. Nagsimula ang paghahanda ng Panginoon kay Joseph nang 

a. simula siyang kamuhian ng kanyang mga kapatid. 

b. magsimula siyang mag-alaga ng kawan ng kanyang ama. 

c. maging paborito siya ng kanyang ama. 

6. Si Joseph ay binalak patayin ng kanyang mga kapatid subalit 

a. siya ay ipinagbili na lang kay Potiphar  

b. siya ay ipinagbili na lang sa mga Ismaelita 

c. siya ay ipinagbili na lang sa mga Midianita 

7. Nagtagumpay si Joseph bilang tagapamahala ng sambahayan ni Potiphar sapagkat 

a. Siya ay mahusay magtrabaho 

b. Siya ay pinatnubayan ng Diyos 
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c. All of the above 

8. Dahil naipaliwanag ni Joseph ang panaginip ng dalawang kasamahan sa bilangguan, naging sanhi 

ito upang madala siya sa harap ni Potiphar. 

a. True 

b. False 

9. Ang pagco-control ay pagpipigil sa pagpapatupad ng plano. 

a. True 

b. False 

10. Ang ikatlong bagay na bumubuo sa pagco-control ay pananagutan. 

a. Ang bawat isa ay may pananagutan sa kanyang sarili. 

b. Ang bawat isa ay may pananagutan sa Panginoong Jesus lamang. 

c. Ang bawat isa ay may pananagutan sa kung sino ang nakakasakop sa kanila.  

 

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 sagot essay sa iyong Pastor.  
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