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சபை மற்றும் ந ோக்கம் - 03 

தபைவர்கள் மற்றும் நைோதகர்களின் 

அபையோளங்கள் 

 

தலைவர்கலை அலைக்க நான்கு வார்த்லதகள் 

பயன்படுத்தப்பட்டன: 

 

1. மூப்ைர்கள் Elder, ‘presbuteros’.   

ஒரு சலப தலைவர் ஆவிக்குறிய முதிர்ச்சி மற்றும் 

ஞானத்தால் வலகப்படுத்தப்படுகிறார்கள். 

மூப்பர்கள் என்ற சசால் புதிய ஏற்பாட்டில் மீண்டும் 

மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.   

1 தீநமோத்நதயு 3 

தீத்து 1 

அவர்களின் கடலமகள் புதிய ஏற்பாடு முழுவதும் 

சதளிவாக ககாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ைன. 

 

ஆவிக்குரிய ரீதியாக முதிர்ச்சியலடந்த, ஆவிக்குரிய 

ஞானமுள்ை ஒருவர் சலபலய வழிநடத்தும் 

சபாறுப்லப சபற்றுள்ை ஒருவராக  மூப்பர் இருக்க 

கவண்டும் என்பலத நாம் மிக சதளிவாக 

புரிந்துசகாள்கிகறாம். 

 

2. Bishop, Overseer பிஷப், நமற்ைோர்பவயோளர்: 

‘episkopos’  
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திருச்சலபத் தலைவருக்கு ஆவிக்குரிய கண்காணிப்பு 

மற்றும் ஆவிக்குரிய அதிகாரம் இருப்பலத 

கமற்பார்லவயிடுவது. இந்த வார்த்லத, கமற்பார்லவ 

மற்றும் அதிகாரம் உள்ைது என்பலத சுட்டி 

காட்டுகிறது. இது கவதத்திலும் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது, 

 

பிலிப்பியர்1:1 இநயசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்கோரரோகிய 

ைவுலும் தீநமோத்நதயும், பிலிப்பி ைட்ைணத்தில் 

கிறிஸ்து இநயசுவுக்குள்ளோன ைரிசுத்தவோன்கள் 

அபனவருக்கும், கண்கோணிகளுக்கும், உதவிக் 

கோரருக்கும் எழுதுகிறதோவது: 

 

அப்நைோஸ்த்தைர் 20:28, ஆபகயோல், 

உங்கபளக்குறித்தும், நதவன் தம்முபைய 

சுயரத்தத்தினோநை சம்ைோதித்துக்ககோண்ை தமது 

சபைபய நமய்ப்ைதற்குப் ைரிசுத்த ஆவி உங்கபளக் 

கண்கோணிகளோக பவத்த மந்பத 

முழுவபதயுங்குறித்தும், எச்சரிக்பகயோயிருங்கள். 

 

3. Pastor நைோதகர், ‘poimn’  

சலபயின் தலைவர் ஆவிக்குரிய உணவு மற்றும் 

ஆவிக்குரிய பாதுகாப்பு வைங்குவலத சபாறுத்து 

வலகப்படுத்தப்படுகிறார். மந்லதக்கு உணவளித்து 

ஓநாய்களிடமிருந்து பாதுகாப்பகத கபாதகரின் 

கடலம. 

 

எனகவ, சலபயின் தலைவர் ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சி, 

ஆவிக்குரிய ஞானம், ஆவிக்குரிய கண்காணிப்பு, 

ஆவிக்குரிய அதிகாரம், ஆவிக்குரிய உணவு 

அளிப்பவர்  மற்றும் ஆவிக்குரிய பாதுகாப்பு 
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சகாடுப்பது ஆகியவற்றால் வலகப்படுத்தப் 

படுகிறார். 

 

4. Leader தபைவர், ‘hgoumenois’,  

"உங்கலை வழிநடத்தியவர்கள்" என்று சபாருள். ஒரு 

கண்காணிப்பாைர் , மூப்பர் அல்ைது கபாதகர் என 

சபாறுப்பான ஒருவர் ஆவிக்குரிய விகவகம் மற்றும் 

ஆவிக்குரிய வழிகாட்டுதைால் வலகப்படுத்தப்பட 

கவண்டும். கவறு வார்த்லதகளில் கூறுவதானால், 

அவர் ஒரு தலைவராக திறம்பட சசயல்பட 

கவண்டும், ஏசனனில் அவர் நிலைலமலய மதிப்பிட 

முடியும், கமலும் மக்கலை ஒரு சிறந்த நிலைக்கு 

சகாண்டு கபாக முடியும், சரியான பாலதயில் 

வழிநடத்த கவண்டும். 

 

சபையின் தபைவர் என்றோல் என்ன?   

அவர் ஒரு  

➢ ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சி சகாண்டவர்,  

➢ ஆவிக்குரிய ஞானம் சகாண்டவர்,  

➢ ஆவிக்குரிய கண்காணிப்பு சகாண்டவர்,  

➢ ஆவிக்குரிய அதிகாரம் சகாண்டவர்,  

➢ ஆவிக்குரிய ஆகாரம் சகாடுப்பவர்,  

➢ ஆவிக்குரிய ரீதியில் மக்கலை பாதுகாப்பவர்,  

➢ அவர்களின் நிலை குறித்து ஆவிக்குரிய வலகயில் 

நிதானிப்பவர் மற்றும்  

➢ ஆவிக்குரிய வலகயில் நல்ை நிலைலமக்கு மக்கலை 

சகாண்டு சசல்பவராக இருக்க கவண்டும்.   

 

அவர் தான் தலைவர். 
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அவரின் கைோறுப்பு மற்றும் நவபைகள்: 

 

1. நதவனுக்கோக நைசுைவர். 

 

1 தீநமோத்நதயு 6:11, நீநயோ, நதவனுபைய மனுஷநன 

இபவகபள விட்நைோடி, நீதிபயயும் நதவைக்திபயயும் 

விசுவோசத்பதயும் அன்பையும் கைோறுபமபயயும் 

சோந்தகுணத்பதயும் அபையும்ைடி  ோடு. 

கதவ மனுஷன்! 

கதவ மனிதன், தனிப்பட்ட வழியில் கதவனுக்கு சசாந்தமான 

ஒரு மனுஷன் என்று அலைக்கப்படுவது சபரும் பாக்கியம். 

 

இது புதிய ஏற்பாட்டில் தீகமாத்கதயுலவத் தவிர கவறு 

யாருக்கும் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, அது 

தனித்துவமானது. இருப்பினும், இது பலைய ஏற்பாட்டில் ஒரு 

சபாதுவான சசால். 

 

ைபைய ஏற்ைோட்டில் நதவ மனுஷனோக இருப்ைதன் அர்த்தம் 

என்ன?? 

 

முதலில் இங்கு தான் வருகிறது  

உைோகமம்  33:1, நதவனுபைய மனுஷனோகிய நமோநச தோன் 

மரணமபையுமுன்நன இஸ்ரநவல் புத்திரபர ஆசீர்வதித்த 

ஆசீர்வோதமோவது: 

நியோயோதிைதிகள் 13:6, அப்கைோழுது அந்த ஸ்திரீ தன் 

புருஷனிைத்தில் வந்து: நதவனுபைய மனுஷன் ஒருவர் 
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என்னிைத்தில் வந்தோர்; அவருபைய சோயல் நதவனுபைய 

தூதரின் சோயபைப்நைோை மகோ ையங்கரமோயிருந்தது; 

எங்நகயிருந்து வந்தீர் என்று  ோன் அவரிைத்தில் 

நகட்கவில்பை; அவர் தம்முபைய  ோமத்பத எனக்குச் 

கசோல்ைவுமில்பை. 

1 சோமுநவல் 2:27, நதவனுபைய மனுஷன் ஒருவன் 

ஏலியினிைத்தில் வந்து: கர்த்தர் உபரக்கிறது என்னகவன்றோல், 

உன் பிதோவின் வீட்ைோர் எகிப்திநை ைோர்நவோனின் வீட்டில் 

இருக்பகயில்,  ோன் என்பன அவர்களுக்கு கவளிப்ைடுத்தி, 

1 சோமுநவல் 9:6, அதற்கு அவன்: இநதோ, இந்தப் 

ைட்ைணத்திநை நதவனுபைய மனுஷன் ஒருவர் இருக்கிறோர்; 

அவர் கைரியவர்; அவர் கசோல்லுகிறகதல்ைோம் தப்ைோமல் 

 ைக்கும்; அங்நக நைோநவோம்; ஒரு நவபள அவர்  ோம் 

நைோகநவண்டிய  ம்முபைய வழிபய  மக்குத் கதரிவிப்ைோர் 

என்றோன். 

1 ரோஜோக்கள் 17 எலிசாலவ பற்றி உள்ைது.  

2 ரோஜோக்கள் 4, தாவீலத பற்றி உள்ைது. 

2  ோளோகமம் 25:9, அமத்சியா ராஜாலவ எதிர்சகாண்ட 

தீர்க்கதரிசி;  

 

எநரமியோ  35:4, கர்த்தருபைய ஆையத்திநை பிரபுக்களுபைய 

அபறயின் அருநகயும், வோசபைக்கோக்கிற சல்லூமின் 

குமோரனோகிய மோகசயோவினுபைய அபறயின்நமலுமுள்ள 

இத்தலியோவின் குமோரனும் நதவனுபைய மனுஷனுமோகிய 

ஆனோன் என்னும் புத்திரருபைய அபறயிநை அவர்கபளக் 

கூட்டிக்ககோண்டுவந்து, 

 

கதவ மனுஷன் என்ற சசால், கதவனுக்கு தனிப்பட்ட 

வலகயில் சசாந்தமான ஒருவருக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது, 
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அதில் அவர் கதவனின் சார்பாக கபசுகிறார். அவர் கதவனின் 

சசய்திலய உைகுக்கு அனுப்புகிறார் என்று அர்த்தம். 

 

2 நைதுரு 1:21, தீர்க்கதரிசனமோனது ஒருகோைத்திலும் 

மனுஷருபைய சித்தத்தினோநை உண்ைோகவில்பை; 

நதவனுபைய ைரிசுத்த மனுஷர்கள் ைரிசுத்த ஆவியினோநை 

ஏவப்ைட்டுப் நைசினோர்கள். 

ஒருவர் கதவனுலடய வார்த்லதலயப் கபசும்கபாது பரிசுத்த 

ஆவியின் வல்ைலமயால் அலத கபசுகிறார். கதவன் 

எப்கபாதும், தனது ஆவியால் அதிகாரம் சபற்ற கபாதகர்கள், 

தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் தூதர்கலைக் சகாண்டிருக்கிறார். 

கதவனுலடய  மனிதர்கள் அவருலடய வார்த்லதலய 

அறிவிக்க தனித்துவமாக அலைக்கப்படுபவர்கள். 

 

ஒரு கபாதகர் என்பது கதவனுக்காக கபசிய மற்றும் 

அவருலடய சவளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்லதலயப் கபசிய 

சசய்தித் சதாடர்பாைர் ஆவார். 

 

2 தீநமோத்நதயு 3:16, நவதவோக்கியங்ககளல்ைோம் 

நதவஆவியினோல் அருளப்ைட்டிருக்கிறது; நதவனுபைய 

மனுஷன் நதறினவனோகவும், எந்த  ற்கிரிபயயுஞ் கசய்யத் 

தகுதியுள்ளவனோகவும் இருக்கும்ைடியோக, 

கபாதகர் ஆவியால் அதிகாரம் சபற்றவர் மட்டுமல்ை, அவர் 

கவதத்லதயும் கபசுகிறார். 

 

 "கதவ மனுஷன்" ஆவியினாலும் வார்த்லதயினாலும் 

பூரணப்படுத்தப்பட்டு இருக்க கவண்டும். 

 

பவுல் எகபசுவில் ஒரு சலபயில் கசலவ சசய்கிற, நிலறய 

பிரச்சிலனகள், சபாய்யான கபாதகர்கள், பாவமுள்ை 
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தலைவர்கள், ககாட்பாட்டுப் பிலை, மற்றும் அநீதியற்ற 

தன்லம ஆகியவற்லற சந்திக்கும் தீகமாத்கதயுவுக்கு 

எழுதுகிறார். தீகமாத்கதயு அலத எதிர்சகாள்கிறார், அவர் 

இைலமயாக இருக்கிறார் , அவர்  பயப்படுகிறார். 

 

பவுல் தவறான கபாதகர்கலை பற்றி 1 தீகமாத்கதயுவில் 

நிலறய கபசுகிறார். 

 

அதிகோரம் 1, 3-7 வசனங்களில், அவர் தவறான கபாதகர்கலை 

பற்றி கபசுகிறார். 

அதிகோரம் 4, 1-5 வசனங்களில், அவர் தவறான கபாதகர்கலை 

பற்றி கபசுகிறார். 

6 ஆம் அதிகோரம், அவர் தவறான கபாதகர்கலை பற்றி 

கபசுகிறார். 

 

எனகவ, அவர் இந்த தவறான கபாதகர்களுடன் கதவ 

மனுஷலன அவர் கவறுபடுத்துகிறார். தவறான 

கபாதகர்கலை  பற்றிய அந்த ஒவ்சவாரு விவாதத்தின் 

முடிவிலும், கவறுபாடு சதளிவாகிறது. 

 

1 தீநமோத்நதயு 1:18-20, குமோரனோகிய தீநமோத்நதயுநவ, 

உன்பனக்குறித்து முன் உண்ைோன தீர்க்கதரிசனங்களின் 

ைடிநய, நீ அபவகபள முன்னிட்டு  ல்ை நைோரோட்ைம் 

ைண்ணும்ைடி, இந்தக் கட்ைபளபய உனக்கு ஒப்புவிக்கிநறன்; 

நீ விசுவோசமும்  ல்மனச்சோட்சியும் உபையவனோயிரு. 19. இந்த 

 ல்மனச்சோட்சிபயச் சிைர் தள்ளிவிட்டு, விசுவோசமோகிய 

கப்ைபைச் நசதப் ைடுத்தினோர்கள். 20. இகமகனயும் 

அகைக்சந்தரும் அப்ைடிப்ைட்ைவர்கள்; அவர்கள் 

தூஷியோதைடி சிட்சிக்கப்ைை அவர்கபளச் சோத்தோனிைத்தில் 

ஒப்புக்ககோடுத்நதன். 
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சபாய்யான கபாதகர்களுக்கு மாறாக, நீங்கள் நம்பகமான 

ஊழியராக இருக்க கவண்டும், நல்ை கபாராட்டத்லத  

கபாராட கவண்டும், கதவனுலடய உண்லமயான 

வார்த்லதலயப் பிரசங்கிக்க கவண்டும்.  

1 தீநமோத்நதயு 4:6-7, இபவகபள நீ சநகோதரருக்குப் 

நைோதித்துவந்தோல், விசுவோசத்திற்குரிய வோர்த்பதகளிலும் நீ 

அநுசரித்த  ற்நைோதகத்திலும் நதறினவனோகி, 

இநயசுகிறிஸ்துவுக்கு  ல்ை ஊழியக்கோரனோயிருப்ைோய். 

7. சீர்நகடும் கிைவிகள் நைச்சுமோயிருக்கிற கட்டுக்கபதகளுக்கு 

விைகி, நதவைக்திக்நகதுவோக முயற்சிைண்ணு. 

 

1 தீநமோத்நதயு 4:14-16, மூப்ைரோகிய சங்கத்தோர் உன்நமல் 

பககபள பவத்தநைோது தீர்க்கதரிசனத்தினோல் உனக்கு 

அளிக்கப்ைட்ை வரத்பதப்ைற்றி அசதியோயிரோநத. 

15. நீ நதறுகிறது யோவருக்கும் விளங்கும்ைடி இபவகபளநய 

சிந்தித்துக்ககோண்டு, இபவகளிநை நிபைத்திரு. 

16. உன்பனக்குறித்தும் உைநதசத்பதக்குறித்தும் 

எச்சரிக்பகயோயிரு, இபவகளில் நிபைககோண்டிரு, இப்ைடிச் 

கசய்வோயோனோல், உன்பனயும் உன் உைநதசத்பதக் 

நகட்ைவர்கபளயும் இரட்சித்துக்ககோள்ளுவோய். 

 

1 தீநமோத்நதயு 5:17,  ன்றோய் விசோரபணகசய்கிற மூப்ைர்கபள, 

விநசஷமோக திருவசனத்திலும் உைநதசத்திலும் பிரயோசப் 

ைடுகிறவர்கபள, இரட்டிப்ைோன கனத்திற்குப் ைோத்திரரோக 

எண்ணநவண்டும். 

 

1 தீநமோத்நதயு 6:11-14, நீநயோ, நதவனுபைய மனுஷநன 

இபவகபள விட்நைோடி, நீதிபயயும் நதவைக்திபயயும் 

விசுவோசத்பதயும் அன்பையும் கைோறுபமபயயும் 

சோந்தகுணத்பதயும் அபையும்ைடி  ோடு. 12. விசுவோசத்தின்  ல்ை 

நைோரோட்ைத்பதப் நைோரோடு, நித்தியஜீவபனப் ைற்றிக்ககோள்; 

அதற்கோகநவ நீ அபைக்கப்ைட்ைோய்; அந க சோட்சிகளுக்கு 
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முன்ைோக  ல்ை அறிக்பக 

ைண்ணினவனுமோயிருக்கிறோய்.13. ம்முபைய கர்த்தரோகிய இ

நயசுகிறிஸ்து பிரசன்னமோகும்வபரக்கும், நீ இந்தக் 

கற்ைபனபய மோசில்ைோமலும் குற்றமில்ைோமலும் 

பகக்ககோள்ளும்ைடிக்கு, 14. எல்ைோவற்பறயும் 

உயிநரோடிருக்கச் கசய்கிற நதவனுபைய சந்நிதோனத்திநையும், 

கைோந்தியுபிைோத்துவின் முன்னின்று  ல்ை அறிக்பகபயச் 

சோட்சியோக விளங்கப்ைண்ணின கிறிஸ்து இநயசுவினுபைய 

சந்நிதோனத்திநையும் உனக்குக் கட்ைபளயிடுகிநறன். 

தீகமாத்கதயு, ஒரு கதவ மனுஷன், கைப்படம் நிலறந்த 

தவறான கபாதகர்களுடன் முரண்படுகிறார். 

 

நதவ மனுஷனோக இருப்ைது நைோதகரின் பிரதோன கைோறுப்பு! 


