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Adoption 

 

Adopted into some unknown family! 

 

Exodus 2:10, பிள்ளை பெரிதானபொது, அவள் அளதப் 

ொர்பவானுளைய குமாரத்தியினிைத்தில் ப ாண்டுபொய் 

விட்ைாள். அவளுக்கு அவன் குமாரனானான். அவள்: 

அவளன ஜலத்தினின்று எடுத்பதன் என்று ப ால்லி, 

அவனுக்கு பமாப  என்று பெரிட்ைாள். 

 

Hebrews 11:24, விசுவா த்தினாபல பமாப  தான் 

பெரியவனானபொது ொர்பவானுளைய குமாரத்தியின் ம ன் 

என்னப்ெடுவளத பவறுத்து, 

 

Adopted by their relative  

 

Esther 2:7, அவன் தன் சிறிய த ப்ென் குமாரத்தியாகிய எஸ்தர் 

என்னும் அத் ாளை வைர்த்தான்; அவளுக்குத் 

தாய்த ப்ெனில்ளல; அந்தப் பெண் ரூெவதியும் 

ப ௌந்தரியமுளையவளுமாயிருந்தாள்; அவள் த ப்ெனும் 

அவள் தாயும் மரணமளைந்தபொது, பமார்பத ாய் அவளைத் 

தன் குமாரத்தியா  எடுத்துக்ப ாண்ைான். 
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Adopted by their own family 

 

Luke 15:11-24, பின்னும் அவர் ப ான்னது: ஒரு மனுஷனுக்கு 

இரண்டு குமாரர் இருந்தார் ள். 12. அவர் ளில் இளையவன் 

தன் த ப்ெளன ப ாக்கி: த ப்ெபன, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் 

ெங்ள  எனக்குத் தரபவண்டும் என்றான். அந்தப்ெடி அவன் 

அவர் ளுக்குத் தன் ஆஸ்திளயப் ெங்கிட்டுக்ப ாடுத்தான்.  

13. சில  ாளைக்குப்பின்பு, இளையம ன் எல்லாவற்ளறயும் 

ப ர்த்துக்ப ாண்டு, தூர பத த்துக்குப் புறப்ெட்டுப்பொய், 

அங்ப  துன்மார்க் மாய் ஜீவனம்ெண்ணி, தன் ஆஸ்திளய 

அழித்துப்பொட்ைான். 14. எல்லாவற்ளறயும் அவன் 

ப லவழித்தபின்பு, அந்த பத த்திபல ப ாடிய 

ெஞ் முண்ைாயிற்று. அப்பொழுது அவன் 

குளறவுெைத்பதாைங்கி, 15. அந்த பத த்துக் குடி ளில் 

ஒருவனிைத்தில் பொய் ஒட்டிக்ப ாண்ைான். அந்தக் 

குடியானவன் அவளனத் தன் வயல் ளில் ென்றி ளை 

பமய்க்கும்ெடி அனுப்பினான். 16. அப்பொழுது ென்றி ள் 

தின்கிற தவிட்டினாபல தன் வயிற்ளற நிரப்ெ 

ஆள யாயிருந்தான், ஒருவனும் அளத அவனுக்குக் 

ப ாடுக் வில்ளல. 17. அவனுக்குப் புத்தி பதளிந்தபொது, 

அவன்: என் த ப்ெனுளைய கூலிக் ாரர் எத்தளனபயா 

பெருக்குப் பூர்த்தியான  ாப்ொடு இருக்கிறது,  ாபனா 

ெசியினால்  ாகிபறன். 18.  ான் எழுந்து, என் 

த ப்ெனிைத்திற்குப் பொய்: த ப்ெபன, ெரத்துக்கு 

விபராதமா வும் உமக்கு முன்ொ வும் ொவஞ்ப ய்பதன். 

19. இனிபமல் உம்முளைய குமாரன் என்று 

ப ால்லப்ெடுவதற்கு  ான் ொத்திரனல்ல, உம்முளைய 

கூலிக் ாரரில் ஒருவனா  என்ளன ளவத்துக்ப ாள்ளும் 

என்பென் என்று ப ால்லி; 20. எழுந்து புறப்ெட்டு, தன் 

த ப்ெனிைத்தில் வந்தான். அவன் தூரத்தில் வரும்பொபத, 

அவனுளைய த ப்ென் அவளனக்  ண்டு, மனதுருகி, ஓடி, 
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அவன்  ழுத்ளதக்  ட்டிக்ப ாண்டு, அவளன 

முத்தஞ்ப ய்தான். 21. குமாரன் த ப்ெளன ப ாக்கி: 

த ப்ெபன, ெரத்துக்கு விபராதமா வும், உமக்கு முன்ொ வும் 

ொவஞ்ப ய்பதன், இனிபமல் உம்முளைய குமாரன் என்று 

ப ால்லப்ெடுவதற்கு  ான் ொத்திரன் அல்ல என்று 

ப ான்னான். 22. அப்பொழுது த ப்ென் தன் ஊழியக் ாரளர 

ப ாக்கி: நீங் ள் உயர்ந்த வஸ்திரத்ளதக் ப ாண்டுவந்து, 

இவனுக்கு உடுத்தி, இவன் ள க்கு பமாதிரத்ளதயும் 

 ால் ளுக்குப் ொதரட்ள  ளையும் பொடுங் ள். 23. 

ப ாழுத்த  ன்ளறக் ப ாண்டுவந்து அடியுங் ள்.  ாம் புசித்து, 

 ந்பதாஷமாயிருப்பொம். 24. என் குமாரனாகிய இவன் 

மரித்தான், திரும்ெவும் உயிர்த்தான்;  ாணாமற்பொனான், 

திரும்ெவும்  ாணப்ெட்ைான் என்றான். அப்ெடிபய அவர் ள் 

 ந்பதாஷப்ெைத் பதாைங்கினார் ள். 

 

These are three illustrations of adoption, and these will help us 

to answer the question.  

 

What does Adoption mean?  

 

‘the placing of a son’. 

 

Act of leaving one's natural family and entering into the 

privileges and responsibilities of another. 

 

In the Bible, adoption is one of several family-related terms 

used to describe the process of salvation and its subsequent 

benefits.  
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God is a father who graciously adopts believers in Christ into his 

spiritual family and grants them all the privileges of heirship. 

Salvation is much more than forgiveness of sins and deliverance 

from condemnation. It is also a position of great blessing. 

Believers are children of God. 

 

God declares that he is the Father of the nation Israel, whom he 

loves as his child. 

Isaiah 1:2, வானங் பை, ப ளுங் ள்; பூமிபய, 

ப விப ாடு; கர்த்தர் பெசுகிறார்;  ான் பிள்ளை ளை 

வைர்த்து ஆதரித்பதன்; அவர் பைா எனக்கு விபராதமாய்க் 

 ல ம்ெண்ணினார் ள். 

  

Hosea 11:1, இஸ்ரபவல் இளைஞனாயிருந்தபொது  ான் 

அவளன ப சித்பதன்; எகிப்திலிருந்து என்னுளைய 

குமாரளன வரவளைத்பதன். 

 

God tells Pharaoh, "Israel is my firstborn son" 

Exodus 4:22, அப்பொழுது நீ ொர்பவாபனாபை 

ப ால்லபவண்டியது என்னபவன்றால்: இஸ்ரபவல் 

என்னுளைய குமாரன், என் ப ஷ்ைபுத்திரன். 

 

More specifically, God says to David (and the Messiah) 

 

Psalms 2:7, தீர்மானத்தின் விவரம் 

ப ால்லுபவன்; கர்த்தர் என்ளன ப ாக்கி: நீர் என்னுளைய 

குமாரன், இன்று  ான் உம்ளம ஜநிப்பித்பதன்; 

 

David's descendant 
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2 Samuel 7:14,  ான் அவனுக்குப் பிதாவாயிருப்பென், அவன் 

எனக்குக் குமாரனாயிருப்ொன்; அவன் அக்கிரமம் ப ய்தால், 

 ான் அவளன மனுஷருளைய மிலாற்றினாலும் 

மனுபுத்திரருளைய அடி ளினாலும் தண்டிப்பென். 

 

Although not precisely adoption passages, the instances of 

declared sonship in the Old Testament provide a theological 

foundation for Israel's designation as the children of God. 

 

The Greek word for adoption (huiothesia [uiJoqesiva]) means to 

"place as a son" and is used only by Paul in the New Testament.  

 

Romans 9:4, அவர் ள் இஸ்ரபவலபர; புத்திரசுவி ாரமும், 

மகிளமயும், உைன்ெடிக்ள  ளும், நியாயப்பிரமாணமும், 

பதவாராதளனயும், வாக்குத்தத்தங் ளும் 

அவர் ளுளையளவ பை; 

 

Paul refers to the Old Testament idea of Israel's special position 

as the children of God. 

There are four references as adoptions in the New Testament, 

it describes that how believers become children of God through 

his gracious choice. The full scope of God's work of salvation 

past, present, and future is seen in adoption. 

 

The believer's adoption as a child of God was determined by 

God from eternity. 
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This adoption is not the result of any merit on the part of the 

believer, but solely the outworking of God's love and grace! 

 

The Foundation of Adoption 
 

The adoption is located not in the act of humans adopting 

humans, but in God adopting humans. This is not part of God’s 

ordinary providence in the world, but it is at the heart of the 

gospel.  

 

Galatians 4:4-5,  ாம் புத்திரசுவி ாரத்ளதயளையும்ெடி 

நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்ெட்ைவர் ளை மீட்டுக் 

ப ாள்ைத்தக் தா , 5.  ாலம் நிளறபவறினபொது, 

ஸ்திரீயினிைத்திற் பிறந்தவரும் நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் 

கீைானவருமாகிய தம்முளைய குமாரளன பதவன் 

அனுப்பினார். 

 

God did not have to use the concept of adoption to explain how 

he saved us, or even how we become part of his family. He could 

have stayed with the language of new birth so that all his 

children were described as children by nature only. 

 

John 1:12-13, அவருளைய  ாமத்தின்பமல் 

விசுவா முள்ைவர் ைாய் அவளர ஏற்றுக்ப ாண்ைவர் ள் 

எத்தளனபெர் பைா, அத்தளன பெர் ளும் பதவனுளைய 

பிள்ளை ைாகும்ெடி, அவர் ளுக்கு அதி ாரங்ப ாடுத்தார். 

13. அவர் ள், இரத்தத்தினாலாவது, மாம்  சித்தத்தினாலாவது 

புருஷனுளைய சித்தத்தினாலாவது பிறவாமல், பதவனாபல 

பிறந்தவர் ள். 
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But God chose to speak of us as adopted as well as being 

children by new birth. This is the most essential foundation of 

the practice of adoption. 

 

Adoption costed God but its free for us! 

 

To redeem means to obtain or to set free by paying a price 

which we saw in detail in the previous lesson. 

What was the price that God paid for our freedom from sin and 

adoption?  

 

Galatians 3:13, மரத்திபல தூக் ப்ெட்ை எவனும் 

 பிக் ப்ெட்ைவன் என்று எழுதியிருக்கிறெடி, கிறிஸ்து 

 மக் ா ச்  ாெமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின்  ாெத்திற்கு 

 ம்ளம நீங் லாக்கி மீட்டுக்ப ாண்ைார். 

 

It cost God the price of his Son’s life. 

 

There are huge costs in adopting children. Some are financial, 

and some are emotional. There are costs in time and stress for 

the rest of your life. You never stop being a parent till you die. 

And the stresses of caring about adult children can be as great, 

or greater, than the stresses of caring for young children. There 

is something very deep and right about the embrace of this cost 

for the life of a child! 
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God’s cost to adopt us was infinitely greater than any cost we 

will endure in adopting and raising children. 

 

Privileges of Adoption 
Ephesians 1:4-5, தமக்குமுன்ொ   ாம் அன்பில் 

ெரிசுத்தமுள்ைவர் ளும் குற்றமில்லாதவர் ளுமாயிருப் 

ெதற்கு, அவர் உல த்பதாற்றத்துக்கு முன்பன கிறிஸ்துவுக்குள் 

 ம்ளமத் பதரிந்துப ாண்ைெடிபய, 5. பிரியமானவருக்குள் 

தாம்  மக்குத் தந்தருளின தம்முளைய கிருளெயின் 

மகிளமக்குப் பு ழ்ச்சியா  

We, as believers, were adopted in the purpose of God before 

the creation of the world. 

 

There is definite purpose of God in adopting us into HIS family. 

 

What are the privileges and blessings which are ours as the 

result of our adoption? 

 

1. Legal status of the child. 

 

Galatians 4:4-6,  ாம் புத்திரசுவி ாரத்ளதயளையும்ெடி 

நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்ெட்ைவர் ளை மீட்டுக் 

ப ாள்ைத்தக் தா , 5.  ாலம் நிளறபவறினபொது, 

ஸ்திரீயினிைத்திற் பிறந்தவரும் நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் 

கீைானவருமாகிய தம்முளைய குமாரளன பதவன் 

அனுப்பினார். 6. பமலும் நீங் ள் புத்திரராயிருக்கிற 

ெடியினால், அப்ொ, பிதாபவ! என்று கூப்பிைத்தக் தா  

பதவன் தமது குமாரனுளைய ஆவிளய உங் ள் 

இருதயங் ளில் அனுப்பினார். 
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Legal realities pertaining to our adoption which God had to deal 

with. His own justice and law demanded that we be punished 

and excluded from his presence because of for our sins. 

Righteousness was required, and punishment demanded.  

 

God had to satisfy HIS justice and HIS law to adopt sinners into 

his family. God made this possible by the life, death, and 

resurrection of his Son Jesus Christ. 

 

This means that the status of being a son legally preceded the 

experience of the Spirit coming to give us the affections of sons. 

We are legally sons before we experience the joy of sonship. 

The object work of our salvation (two thousand years ago at 

Calvary) precedes and grounds the subjective experience of our 

salvation by the Spirit today. 

 

The legal transactions precede and under gird the growth of 

family feelings. If the legal red tape seems long and hard, keep 

in mind that this tape is not yet red with your blood, but Jesus 

satisfied all the legal demands precisely by shedding his blood. 

 

2. Blessed with the Spirit of sonship 

 

Galatians 4:6, பமலும் நீங் ள் புத்திரராயிருக்கிற ெடியினால், 

அப்ொ, பிதாபவ! என்று கூப்பிைத்தக் தா  பதவன் தமது 

குமாரனுளைய ஆவிளய உங் ள் இருதயங் ளில் 

அனுப்பினார். 

 

 



10 
 

You did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but 

you have received the Spirit of adoption as sons, by whom we 

cry, “Abba! Father!” The Spirit himself bears witness with our 

spirit that we are children of God.  

 

Romans 8:15-16, அந்தப்ெடி, திரும்ெவும்ெயப்ெடுகிறதற்கு 

நீங் ள் அடிளமத்தனத்தின் ஆவிளயப் பெறாமல், அப்ொ 

பிதாபவ, என்று கூப்பிைப்ெண்ணுகிற புத்திர சுவி ாரத்தின் 

ஆவிளயப் பெற்றீர் ள். 16.  ாம் பதவனுளைய 

பிள்ளை ைாயிருக்கிபறாபமன்று ஆவியானவர்தாபம 

 ம்முளைய ஆவியுைபனகூைச்  ாட்சிப ாடுக்கிறார். 

 

God does not leave us in the condition of aliens when he adopts 

us. He does not leave us with no feelings of acceptance and 

love. Rather, he pours his Spirit into our hearts to give us the 

experience of being embraced in the family. What is remarkable 

about these two texts is the term ‘abba’. It is an Aramaic word. 

Why then does Paul use it, transliterated, in these two letters 

written in Greek? 

 

The answer is that it was the way Jesus spoke to His Father, in 

spite of the fact that virtually no one in Jewish culture referred 

to God with this endearing word ‘abba’. It stunned the disciples.  

 

They held onto it as a precious remnant of the very voice of 

Jesus in the language he spoke.  

Mark 14:36, அப்ொ பிதாபவ, எல்லாம் உம்மாபல கூடும்; 

இந்தப் ொத்திரத்ளத என்னிலிருந்து எடுத்துப்பொடும், 
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ஆகிலும் என் சித்தத்தின்ெடியல்ல, உம்முளைய 

சித்தத்தின்ெடிபய ஆ க் ைவது என்றார். 

 

Therefore, in adopting us, God give us the very Spirit of his Son 

and grants us to feel the affections of belonging to the very 

family of God. 

 

In the mercy of God, in our families God works to awaken 

affections in adopted children for their parents that are far 

more than legal outcomes. They are deeply personal and 

spiritual bonds. Adopted children do not infer that they are our 

children by checking out the adoption papers. A spirit pervades 

our relationship that bears witness to this reality. Like the other 

children in the family, they all cry, “Daddy.” 

 

Praise God that he gives us both legal standing as his children 

and the very Spirit of his Son so that we find ourselves saying 

from a heart of deep conviction, “Abba, Father.” 

 

We have received His SPIRIT. Look up Romans 8:15 and 

Galatians 4:6. Every son of God has already received the Holy 

Spirit of adoption whereby he comes to God and calls Him 

“Father”. 
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3. We have been given His NAME 

 

When a child is adopted by earthly parents, and is legally 

registered as their son, he usually takes the name of the 

parents. God has brought us into His family and has given us the 

status of sons and the privilege of bearing His name. 

 

Ephesians 3:14-15, இதினிமித்தம்  ான் ெரபலா த்திலும் 

பூபலா த்திலுமுள்ை முழுக்குடும்ெத்துக்கும் 

 ாம ாரணராகிய,  

15.  ம்முளைய கர்த்தராயிருக்கிற இபயசுகிறிஸ்துவினுளைய 

பிதாளவ ப ாக்கி முைங் ால்ெடியிட்டு, 

 

And what is the Name of names which we bear?  

 

Acts 11:26, அவர் ள் ஒரு வருஷ ாலமாய்ச்  ளெபயாபை 

கூடியிருந்து, அப   ஜனங் ளுக்கு உெபத ம்ெண்ணினார் ள். 

முதல்முதல் அந்திபயாகியாவிபல சீஷர் ளுக்குக் 

கிறிஸ்தவர் ள் என்கிற பெர் வைங்கிற்று. 

 

Acts 26:28, அப்பொழுது அகிரிப்ொ ெவுளல ப ாக்கி:  ான் 

கிறிஸ்தவனாகிறதற்குக் ப ாஞ் ங்குளறய நீ என்ளனச் 

 ம்மதிக் ப்ெண்ணுகிறாய் என்றான். 

 

1 Peter 4:16, ஒருவன் கிறிஸ்தவனாயிருப்ெதினால் 

ொடுெட்ைால் பவட் ப்ெைாமலிருந்து, அதினிமித்தம் 

பதவளன மகிளமப்ெடுத்தக் ைவன். 
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4. We are being conformed to His IMAGE.  

 

Romans 8:29, தம்முளைய குமாரன் அப   

 ப ாதரருக்குள்பை முதற்பெறானவராயிருக்கும்பொருட்டு, 

பதவன் எவர் ளை முன்னறிந்தாபரா அவர் ளைத் தமது 

குமாரனுளைய  ாயலுக்கு ஒப்ொயிருப்ெதற்கு 

முன்குறித்திருக்கிறார்; 

 

When we become sons of God, the Holy Spirit, who enters our 

heart, begins to conform us, or change us, into the likeness of 

the Lord Jesus. 

 

2 Corinthians 3:18,  ாபமல்லாரும் திறந்த 

மு மாய்க் கர்த்தருடைய மகிளமளயக்  ண்ணாடியிபல 

 ாண்கிறதுபொலக்  ண்டு, 

ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்தச்  ாயலா த்தாபன 

மகிளமயின்பமல் மகிளமயளைந்து மறுரூெப்ெடுகிபறாம். 

 

1 John 3:2, பிரியமானவர் பை, இப்பொழுது பதவனுளைய 

பிள்ளை ைாயிருக்கிபறாம், இனி 

எவ்விதமாயிருப்பொபமன்று இன்னும் பவளிப்ெைவில்ளல; 

ஆகிலும் அவர் பவளிப்ெடும்பொது அவர் 

இருக்கிறவண்ணமா பவ  ாம் அவளரத் தரிசிப்ெதினால், 

அவருக்கு ஒப்ொயிருப்பொபமன்று அறிந்திருக்கிபறாம். 
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5. We experience His COMFORT 

 

2 Corinthians 1:3-4,  மது கர்த்தராகிய இபயசுகிறிஸ்துவின் 

பிதாவாகிய பதவனும், இரக் ங் ளின் பிதாவும், 

  லவிதமான ஆறுதலின் பதவனுமாயிருக்கிறவருக்கு 

ஸ்பதாத்திரம். 4. பதவனால் எங் ளுக்கு அருைப்ெடுகிற 

ஆறுதலினாபல, எந்த உெத்திரவத்திலாகிலும் 

அ ப்ெடுகிறவர் ளுக்கு  ாங் ள் ஆறுதல் ப ய்யத் 

திராணியுள்ைவர் ைாகும்ெடி, எங் ளுக்கு வரும்   ல 

உெத்திரவங் ளிபலயும் அவபர எங் ளுக்கு 

ஆறுதல்ப ய்கிறவர். 

 

 

Isaiah 66:13, ஒருவளன அவன் தாய் பதற்றுவதுபொல்  ான் 

உங் ளைத் பதற்றுபவன்; நீங் ள் எரு பலமிபல 

பதற்றப்ெடுவீர் ள். 

 

Lord Jesus gave this wonderful picture for us to understand the 

comfort of our God. 

Matthew 23:37, எரு பலபம, எரு பலபம, தீர்க் தரிசி ளைக் 

ப ாளலப ய்து, உன்னிைத்தில் அனுப்ெப்ெட்ைவர் ளைக் 

 ல்பலறிகிறவபை! ப ாழி தன் குஞ்சு ளைத் தன் 

சிறகு ளின்கீபை கூட்டிச் ப ர்த்துக்ப ாள்ளும்வண்ணமா  

 ான் எத்தளனதரபமா உன் பிள்ளை ளைக் 

கூட்டிச்ப ர்த்துக்ப ாள்ை மனதாயிருந்பதன்; உங் ளுக்ப ா 

மனதில்லாமற்பொயிற்று. 

 

This changes the metaphor, but it emphasises the same truth, 

namely, that the Lord protects and comforts us just as a hen 

gathers her chickens under her wings. 
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6. We get disciplined by our Father 

  

Yes, it’s a wonderful privilege to get corrected disciplined and 

trained by God. 

Make no mistake about it, this is a blessing, a privilege to be 

enjoyed by those who are the sons of God!  

 

Hebrews 12:6-11, கர்த்தர் எவனிைத்தில் அன்புகூருகிறாபரா 

அவளன அவர் சிட்சித்து, தாம் ப ர்த்துக்ப ாள்ளுகிற எந்த 

ம ளனயும் தண்டிக்கிறார் என்று பிள்ளை ளுக்குச் 

ப ால்லுகிறதுபொல உங் ளுக்குச் ப ால்லியிருக்கிற 

புத்திமதிளய மறந்தீர் ள். 7. நீங் ள் சிட்ள ளயச் 

 கிக்கிறவர் ைாயிருந்தால் பதவன் உங் ளைப் புத்திரரா  

எண்ணி  ைத்துகிறார்; த ப்ென் சிட்சியாத புத்திரனுண்பைா? 

8. எல்லாருக்கும் கிளைக்கும் சிட்ள  உங் ளுக்குக் 

கிளையாதிருந்தால் நீங் ள் புத்திரராயிராமல் 

பவசிப்பிள்ளை ைாயிருப்பீர் பை. 9. அன்றியும்,  ம்முளைய 

 ரீரத்தின் த ப்ென்மார் ள்  ம்ளமச் சிட்சிக்கும்பொது, 

அவர் ளுக்கு  ாம் அஞ்சி  ைந்திருக் ,  ாம் 

பிளைக் த்தக் தா  ஆவி ளின் பிதாவுக்கு பவகு அதி மாய் 

அைங்கி  ைக் பவண்டுமல்லவா? 10. அவர் ள் தங் ளுக்கு 

 லபமன்று பதான்றினெடி ப ாஞ் க் ாலம் சிட்சித்தார் ள்; 

இவபரா தம்முளைய ெரிசுத்தத்துக்கு  ாம் 

ெங்குள்ைவர் ைாகும்பொருட்டு  ம்முளைய 

பிரபயாஜனத்துக் ா பவ  ம்ளமச் சிட்சிக்கிறார். 11. எந்தச் 

சிட்ள யும் தற் ாலத்தில்  ந்பதாஷமாய்க்  ாணாமல் 

துக் மாய்க்  ாணும்; ஆகிலும் பிற் ாலத்தில் அதில் 

ெைகினவர் ளுக்கு அது நீதியாகிய  மாதான ெலளனத் தரும். 
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When God’s chastening/ disciplining/ training hand is upon us, 

we should rejoice! 

 

Philippians 1:5, உங் ளில்  ற்கிரிளயளயத் பதாைங்கினவர் 

அளத இபயசுகிறிஸ்துவின்  ாள்ெரியந்தம் முடிய 

 ைத்திவருவாபரன்று  ம்பி, 

In English its 1:6 

 

7. We should enjoy His LIBERTY.  

 

Romans 8:19-23, பமலும் பதவனுளைய புத்திரர் 

பவளிப்ெடுவதற்குச் சிருஷ்டியானது மிகுந்த ஆவபலாபை 

 ாத்துக்ப ாண்டிருக்கிறது. 20. அபதபனன்றால் 

சிருஷ்டியானது அழிவுக்குரிய அடிளமத்தனத்தினின்று 

விடுதளலயாக் ப்ெட்டு, பதவனுளைய பிள்ளை ளுக்குரிய 

மகிளமயான சுயாதீனத்ளதப் பெற்றுக்ப ாள்ளும் என்கிற 

 ம்பிக்ள பயாபை, 21. அந்தச் சிருஷ்டியானது சுய 

இஷ்ைத்தினாபல அல்ல, கீழ்ப்ெடுத்தினவராபலபய 

மாளயக்குக் கீழ்ப்ெட்டிருக்கிறது. 22. ஆள யால்  மக்குத் 

பதரிந்திருக்கிறெடி, இதுவளரக்கும்  ர்வ சிருஷ்டியும் 

ஏ மாய்த் தவித்துப் பிர வபவதளனப்ெடுகிறது. 23. 

அதுவுமல்லாமல், ஆவியின் முதற்ெலன் ளைப் பெற்ற 

 ாமுங்கூை  ம்முளைய  ரீரமீட்ொகிய புத்திரசுவி ாரம் 

வருகிறதற்குக்  ாத்திருந்து,  மக்குள்பை தவிக்கிபறாம். 

 

Paul speaks of the liberty from sin! 

Liberty and all that has resulted from sin, which will one day be 

experienced by the whole creation! 

This is the liberty every son of God may enjoy. Servants do not 

have the liberty which sons have, and we are sons!  
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John 15:13-15, ஒருவன் தன் சிப கிதருக் ா த் தன் ஜீவளனக் 

ப ாடுக்கிற அன்பிலும் அதி மான அன்பு 

ஒருவரிைத்திலுமில்ளல. 14.  ான் உங் ளுக்குக்  ற்பிக்கிற 

யாளவயும் நீங் ள் ப ய்வீர் ைானால், என் 

சிப கிதராயிருப்பீர் ள். 15. இனி  ான் உங் ளை 

ஊழியக் ாரபரன்று ப ால்லுகிறதில்ளல, ஊழியக் ாரன் தன் 

எஜமான் ப ய்கிறளத அறியமாட்ைான்.  ான் உங் ளைச் 

சிப கிதர் என்பறன், ஏபனனில் என் பிதாவினிைத்தில்  ான் 

ப ள்விப்ெட்ை எல்லாவற்ளறயும் உங் ளுக்கு அறிவித்பதன். 

 

8. We are going to share His GLORY.  

 

Romans 8:17,  ாம் பிள்ளை ைானால் சுதந்தரருமாபம; 

பதவனுளைய சுதந்தரரும், கிறிஸ்துவுக்கு உைன் 

சுதந்தரருமாபம; கிறிஸ்துவுைபனகூை  ாம் 

மகிளமப்ெடும்ெடிக்கு அவருைபனகூைப் ொடுெட்ைால் 

அப்ெடியாகும். 

 

We shall sit with Him on His throne and enjoy Him through all 

eternity! 

Colossians 3:4,  ம்முளைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து 

பவளிப்ெடும்பொது, நீங் ளும் அவபராபைகூை 

மகிளமயிபல பவளிப்ெடுவீர் ள். 
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Responsibilities of Adoption 
 

Every privilege carries with it a responsibility! 

2 Peter 3:11, இப்ெடி இளவ பைல்லாம் 

அழிந்துபொகிறதாயிருக்கிறெடியால் நீங் ள் எப்ெடிப்ெட்ை 

ெரிசுத்த  ைக்ள யும் பதவெக்தியும் 

உள்ைவர் ைாயிருக் பவண்டும்! 

 

1. We have received His Spirit, be careful not to grieve 

Him.  

 

Ephesians 4:30, அன்றியும், நீங் ள் 

மீட் ப்ெடும் ாளுக்ப ன்று முத்திளரயா ப் பெற்ற 

பதவனுளைய ெரிசுத்த ஆவிளயத் துக் ப்ெடுத்தாதிருங் ள். 

 

When we study the verses 17 to 32 in the same chapter 

carefully we can identify the things which grieve Him.  

 

There is no greater incentive to holy living than the constant 

reminder that the Holy Spirit dwells within. 

 

2. We have been given His Name, not to bring any 

dishonour upon Him. 

 

Acts 9:15, அதற்குக்  ர்த்தர்: நீ பொ; அவன் புறஜாதி ளுக்கும் 

ராஜாக் ளுக்கும் இஸ்ரபவல் புத்திரருக்கும் என்னுளைய 

 ாமத்ளத அறிவிக்கிறதற் ா   ான் பதரிந்துப ாண்ை 

ொத்திரமாயிருக்கிறான். 
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2 Timothy 2:19, ஆகிலும் பதவனுளைய உறுதியான 

அஸ்திொரம்நிளலத்திருக்கிறது; கர்த்தர் தம்முளையவர் ளை 

அறிவாபரன்ெதும், கிறிஸ்துவின்  ாமத்ளதச் ப ால்லுகிற 

எவனும் அநியாயத்ளதவிட்டு வில க் ைவபனன்ெதும், 

அதற்கு முத்திளரயாயிருக்கிறது. 

 

Acts 5:41, அவருளைய  ாமத்துக் ா த் தாங் ள் 

அவமானமளைவதற்குப் ொத்திரரா  

எண்ணப்ெட்ைெடியினால்,  ந்பதாஷமாய் ஆபலா ளன 

 ங் த்ளதவிட்டுப் புறப்ெட்டுப்பொய், 

Nothing hinders the work of God more than when Christians 

bring dishonour upon His name. 

 

3. We are being conformed to His image: let us be 

submissive to the hands of the Potter.  

 

Jeremiah 18:1-6, 

Isaiah 64:8, இப்பொழுதும் கர்த்தாவே, நீர் எங் ளுளைய 

பிதா,  ாங் ள்  ளிமண்; நீர் எங் ளை உருவாக்குகிறவர், 

 ாங் ள் அளனவரும் உமது  ரத்தின் கிரிளய. 

 

Sometimes His dealings with us may be painful, and often they 

will be perplexing but always they are for our good. 

 

4. We experience His comfort: let us do so and let us 

share it with others.  

 

2 Corinthians 1:3-4,  மது கர்த்தராகிய இபயசுகிறிஸ்துவின் 

பிதாவாகிய பதவனும், இரக் ங் ளின் பிதாவும், 
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  லவிதமான ஆறுதலின் பதவனுமாயிருக்கிறவருக்கு 

ஸ்பதாத்திரம். 4. பதவனால் எங் ளுக்கு அருைப்ெடுகிற 

ஆறுதலினாபல, எந்த உெத்திரவத்திலாகிலும் 

அ ப்ெடுகிறவர் ளுக்கு  ாங் ள் ஆறுதல் ப ய்யத் 

திராணியுள்ைவர் ைாகும்ெடி, எங் ளுக்கு வரும்   ல 

உெத்திரவங் ளிபலயும் அவபர எங் ளுக்கு 

ஆறுதல்ப ய்கிறவர். 

 

Hebrews 10:25,  ளெ கூடிவருதளலச் சிலர் 

விட்டுவிடுகிறதுபொல  ாமும் விட்டுவிைாமல், 

ஒருவருக்ப ாருவர் புத்திப ால்லக் ைபவாம்;  ாைானது 

 மீபித்துவருகிறளத எவ்வைவாய்ப் ொர்க்கிறீர் பைா 

அவ்வைவாய்ப் புத்திப ால்லபவண்டும். 

 

How wonderful it is that we can experience His comfort! But let 

us be careful that we do not become selfish and self-centred in 

our enjoyment of his blessings. 

 

5. We should enjoy His liberty, let us be victorious over 

every form of carnal or legal bondage.  

 

John 8:36, ஆள யால் குமாரன் உங் ளை 

விடுதளலயாக்கினால் பமய்யா பவ விடுதளலயாவீர் ள், 

 

Romans 8:2, கிறிஸ்து இபயசுவினாபல ஜீவனுளைய 

ஆவியின் பிரமாணம் என்ளனப் ொவம் மரணம் 

என்ெளவ ளின் பிரமாணத்தினின்று விடுதளலயாக்கிற்பற. 
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Lazarus was raised from the dead, but he had “his hands and 

feet wrapped around with strips of linen, and a cloth around his 

face” (John 11:44) – work, walk and witness! 

 

6. We must expect His disciplining, let us be exercised by 

it.  

 

Hebrews 12:11, எந்தச் சிட்ள யும் தற் ாலத்தில் 

 ந்பதாஷமாய்க்  ாணாமல் துக் மாய்க்  ாணும்; ஆகிலும் 

பிற் ாலத்தில் அதில் ெைகினவர் ளுக்கு அது நீதியாகிய 

 மாதான ெலளனத் தரும். 

 

1 Corinthians 11:27-32, இப்ெடியிருக் , எவன் 

அொத்திரமாய்க் கர்த்தருடைய அப்ெத்ளதப் புசித்து, 

அவருளைய ொத்திரத்தில் ொனம்ெண்ணுகிறாபனா, 

அவன் கர்த்தருடைய  ரீரத்ளதயும் இரத்தத்ளதயும் குறித்துக் 

குற்றமுள்ைவனாயிருப்ொன். 28. எந்த மனுஷனும் 

தன்ளனத்தாபன ப ாதித்தறிந்து, இந்த அப்ெத்தில் புசித்து, 

இந்தப் ொத்திரத்தில் ொனம்ெண்ணக் ைவன். 29. 

என்னத்தினாபலனில், அொத்திரமாய்ப் 

பொஜனொனம்ெண்ணுகிறவன், கர்த்தருடைய  ரீரம் 

இன்னபதன்று நிதானித்து அறியாததினால், தனக்கு 

ஆக்கிளனத்தீர்ப்பு வரும்ெடி பொஜனொனம்ெண்ணுகிறான். 

30. இதினிமித்தம், உங் ளில் அப  ர் ெலவீனரும் 

வியாதியுள்ைவர் ளுமாயிருக்கிறார் ள்; அப  ர் நித்திளரயும் 

அளைந்திருக்கிறார் ள். 31.  ம்ளம  ாபம நிதானித்து 

அறிந்தால்  ாம் நியாயந்தீர்க் ப்ெபைாம். 32.  ாம் 

நியாயந்தீர்க் ப்ெடும்பொது உல த்பதாபை 

ஆக்கிளனக்குள்ைா த் 

தீர்க் ப்ெைாதெடிக்கு, கர்த்தராவே சிட்சிக் ப்ெடுகிபறாம். 



22 
 

 

7. We are going to share His glory: let us be humbled by 

this rapturous prospect.  

 

Revelation 1:17,  ான் அவளரக்  ண்ைபொது 

ப த்தவளனப்பொல அவருளைய ொதத்தில் விழுந்பதன்; 

அப்பொழுது அவர் தம்முளைய வலது ரத்ளத 

என்பமல்ளவத்து, என்ளன ப ாக்கி: ெயப்ெைாபத,  ான் 

முந்தினவரும் பிந்தினவரும், உயிருள்ைவருமாயிருக்கிபறன்; 

 

1 John 3:1-2,  ாம் பதவனுளைய பிள்ளை பைன்று 

அளைக் ப்ெடுவதினாபல பிதாவானவர்  மக்குப் ொராட்டின 

அன்பு எவ்வைவு பெரிபதன்று ொருங் ள்; உல ம் அவளர 

அறியாதெடியினாபல  ம்ளமயும் அறியவில்ளல. 

2. பிரியமானவர் பை, இப்பொழுது பதவனுளைய 

பிள்ளை ைாயிருக்கிபறாம், இனி 

எவ்விதமாயிருப்பொபமன்று இன்னும் பவளிப்ெைவில்ளல; 

ஆகிலும் அவர் பவளிப்ெடும்பொது அவர் 

இருக்கிறவண்ணமா பவ  ாம் அவளரத் தரிசிப்ெதினால், 

அவருக்கு ஒப்ொயிருப்பொபமன்று அறிந்திருக்கிபறாம். 

 

 

 

Conclusion 
 

➢ The present reality of the believer's adoption into the 

family of God is release from the slavery of sin and the 

law and a new position as a free heir of God.  
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➢ Entering in to salvation brings the rights and privileges 

of free sonship. 

 

➢ The intimacy of a relationship with God the Father in 

contrast to the ownership of slavery is a remarkable 

feature of salvation. 

 

➢ Like many aspects of salvation, there is an eschatological 

component of adoption. Believers "wait eagerly for our 

adoption as sons, the redemption of our bodies" 

(Romans 8:23).  

 

➢ The full revelation of the believer's adoption is freedom 

from the corruption present in the world. Being a 

member of God's family includes the ultimate privilege 

of being like him (1 John 3:2) 

 

➢ When we are born again we become children in God’s 

family (John 1:12-13),  

 

➢ God becomes our loving Heavenly Father (John 6:32). 

 

➢ We not only become children of God; we become sons 

of God and legally recognised heirs – Romans 8:14-17. 

 

➢ Thus, by adoption, God gives us a new status, and this 

new status, at once brings us into the place of new 

Privilege and of new Responsibility. 


