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Indwelling
Indwelling in the Old Testament was selective and temporary.
The Spirit “came upon” such Old Testament people.
And the Lord said to Moses in,
Numbers 27:18, கர்த்தர் ம ோமேயை ம ோக்கி: ஆவியைப்

பெற்றிருக்கிற புருஷனோகிை மைோசுவோ என்னும் நூனின்
கு ோரயன நீ பெரிந்துப ோண்டு, அவன்ம ல் உன் ய யை
யவத்து,
This verse indicate that the Holy Spirit is not to be found in
everyone. By stating that the Holy Spirit is in Joshua, it infers He
is not universally given. The Spirit is said to have come upon
other individuals, such as Othniel.
Judges
3:10,
அவன்
ம ல் கர்த்தருடைய ஆவி

வந்திருந்ெதினோல், அவன் இஸ்ரமவயை நிைோைம் விேோரித்து,
யுத்ெம்ெண்ணப்
புறப்ெட்டோன்; கர்த்தர் ப பேோப்பெோத்ெோமிைோவின்
ரோஜோவோகிை
கூேோன்ரிஷெோயீய
அவன்
ய யிமை
ஒப்புக்ப ோடுத்ெோர்;
ஆய ைோல்
அவன்
ய
கூேோன்ரிஷெோயீமின் ம ல் ெைங்ப ோண்டது.
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David
1 Samuel 16:12-13, ஆள் அனுப்பி அவயன அயைப்பித்ெோன்;

அவன்
சிவந்ெம னியும்,
அைகிை ண் ளும்,
ல்ை
ரூெமுமுள்ளவனோயிருந்ெோன்; அப்பெோழுது கர்த்தர்: இவன்
ெோன், நீ எழுந்து இவயன அபிமஷ ம்ெண்ணு என்றோர்.
13. அப்பெோழுது ேோமுமவல்: யெைக்ப ோம்யெ எடுத்து,
அவயன
அவன்
ேம ோெரர்
டுவிமை
அபிமஷ ம்ெண்ணினோன்;
அந் ோள்முெற்
ப ோண்டு, கர்த்தருடைய ஆவிைோனவர் ெோவீதின்ம ல் வந்து
இறங்கியிருந்ெோர்;
ேோமுமவல்
எழுந்து
ரோ ோவுக்குப்
மெோய்விட்டோன்.
Not only was the Spirit limited to certain individuals, the extent
of the indwelling was limited. He could leave an individual after
He had indwelt them.
The life of Saul serves as an example:
1 Samuel 10:10, அவர் ள் அந்ெ

யைக்கு வந்ெ மெோது,
இமெோ, தீர்க் ெரிசி ளின் கூட்டம் அவனுக்கு எதிரோ வந்ெது;
அப்பெோழுது
மெவனுயடை
ஆவி
அவன்ம ல்
இறங்கினதினோல்,
அவனும்
அவர் ளுக்குள்மள
தீர்க் ெரிேனம் பேோன்னோன்.
கர்த்தருடைய ஆவி ேவுயை விட்டு
நீங்கினோர்; கர்த்தரால் வரவிடப்ெட்ட ஒரு பெோல்ைோெ ஆவி
அவயனக் ைங் ப்ெண்ணிக்ப ோண்டிருந்ெது.
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Samuel

16:14,
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Yet there is another way to understand this difficult passage and
the Old Testament references to the Holy Spirit.
It is possible that the references to the Holy Spirit being upon
Joshua and others refer to a "special anointing" and not the
indwelling of the Holy Spirit. The reason for holding this view is
because it is difficult to see how anyone could have entered a
right relationship with God without the Holy Spirit indwelling
them. The Bible teaches that we all have a sinful nature and
need to be saved from our sins.
If the Holy Spirit did not indwell individuals during the Old
Testament period, how were they saved and how did they lead
a godly life?
The indwelling was a sign of God’s favour upon that individual
(in the case of David), and if God’s favour left an individual, the
Spirit would depart (e.g., in Saul’s case in 1 Samuel 16:14).
The Spirit “coming upon” an individual doesn’t always indicate
that person’s spiritual condition (e.g., Saul, Samson, and many
of the judges). So, while in the New Testament the Spirit only
indwells believers and that indwelling is permanent, the Spirit
came upon certain Old Testament individuals for a specific task,
irrespective of their spiritual condition. Once the task was
completed, the Spirit presumably departed from that person.
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The Old Testament records the Holy Spirit giving special ability
to certain individuals:
Exodus 31:1-5, பின்னும் கர்த்தர் ம ோமேயை ம ோக்கி: 2. ோன்

யூெோவின் ம ோத்திரத்தில் ஊருயடை
னோன ஊரியின்
கு ோரன் பெேபைமையைப் மெர்பேோல்லி அயைத்து,
3. விம ோெ ோன மவயை யள அவன் மைோசித்துச்
பேய்கிறெற்கும்,
பெோன்னிலும்
பவள்ளியிலும்
பவண் ைத்திலும்
மவயைபேய்கிறெற்கும்,
4.
இரத்தினங் யள
முத்தியரபவட்டோ
பவட்டிப்
ெதிக்கிறெற்கும்,
ரத்தில்
சித்திரமவயை யளச்
பேய்கிறெற்கும், 5.
ற்றும் ே ைவிெ மவயை யளயும்
யூகித்துச் பேய்கிறெற்கும் மவண்டிை ஞோனமும் புத்தியும்
அறிவும் அவனுக்கு உண்டோ , அவயன மெவஆவியினோல்
நிரப்பிமனன்.
The Holy Spirits ministry to the world has existed from the
beginning of time as a restraining influence. This is as true today
as it was during the Old Testament period. The Holy Spirits
influence kept sin from running entirely rampant.
There are no direct statements in the Old Testament about the
relationship of the Holy Spirit to the believer. Thus, it is difficult
to arrive at any conclusion about the work of the Holy Spirit
during the Old Testament period.
There are those who believe the Holy Spirit did not work in the
same manner during the Old Testament age as He does today.
Although it has been the same Holy Spirit all along, His methods
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have changed from age to age. They contend that the indwelling
of the Holy Spirit in the Old Testament was not universal to
every believer but was available only to certain believers.

No Promise of Indwelling
There is no promise in the Old Testament to the believer that
he will be indwelt with the Holy Spirit.
Only certain individuals were indwelt with the Holy Spirit is held
is based upon an understanding of a statement made by Jesus.

உை ம் அந்ெச் ேத்திை ஆவிைோனவயரக்
ோணோ லும் அறிைோ லும் இருக்கிறெடிைோல் அவயரப்
பெற்றுக்ப ோள்ள ோட்டோது;
அவர்
உங் ளுடமன
வோேம்ெண்ணி உங் ளுக்குள்மள இருப்ெெோல், நீங் ள் அவயர
அறிவீர் ள்.
John

14:17,

This verse is interpreted to mean that the Holy Spirit was only
with believers during Old Testament times but now dwells
within each believer in the New Testament age.
It seems impossible for them to be able to do so without the
indwelling of the Holy Spirit. Jesus told Nicodemus:
John 3:5 இமைசு பிரதியுத்ெர ோ : ஒருவன் ஜைத்தினோலும்

ஆவியினோலும் பிறவோவிட்டோல் மெவனுயடை ரோஜ்ைத்தில்
பிரமவசிக் ோட்டோன் என்று ப ய்ைோ மவ ப ய்ைோ மவ
உனக்குச் பேோல்லுகிமறன்.
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According to Jesus, everyone has to have a spiritual rebirth to
enter Gods kingdom. Furthermore, no one can serve God in his
own strength. It seems more consistent to say that the Holy
Spirit indwelt everyone who believed in the promises of God.

Indwelling in the New Testament
The major difference between the Spirit’s roles in the Old and
New Testaments is apparent. The New Testament teaches the
permanent indwelling of the Holy Spirit in believers.
Corinthians
3:16-17,
நீங் ள்
மெவனுயடை
ஆைை ோயிருக்கிறீர் பளன்றும்,
மெவனுயடை
ஆவி
உங் ளில் வோே ோயிருக்கிறோபரன்றும் அறிைோதிருக்கிறீர் ளோ?
17. ஒருவன் மெவனுயடை ஆைைத்யெக்ப டுத்ெோல், அவயன
மெவன்
ப டுப்ெோர்;
மெவனுயடை
ஆைைம்
ெரிசுத்ெ ோயிருக்கிறது; நீங் மள அந்ெ ஆைைம்.
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1 Corinthians 6:19-20, உங் ள் ேரீர ோனது நீங் ள் மெவனோமை

பெற்றும்
உங் ளில்
ெங்கியும்
இருக்கிற
ெரிசுத்ெ
ஆவியினுயடை
ஆைை ோயிருக்கிறபென்றும்,
நீங் ள்
உங் ளுயடைவர் ளல்ைபவன்றும்
அறியீர் ளோ?
20. கிரைத்துக்குக் ப ோள்ளப்ெட்டீர் மள; ஆய ைோல்
மெவனுக்கு உயடையவ ளோகிை உங் ள் ேரீரத்தினோலும்
உங் ள் ஆவியினோலும் மெவயன கிய ப்ெடுத்துங் ள்.
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When we place our faith in Christ for salvation, the Holy Spirit
comes to live within us. The Apostle Paul calls this permanent
indwelling the “guarantee of our inheritance”.

நீங் ளும் உங் ள் இரட்சிப்பின்
சுவிமேஷ ோகிை
ேத்திை
வேனத்யெக்
ம ட்டு,
விசுவோசி ளோனமெோது,
வோக்குத்ெத்ெம்ெண்ணப்ெட்ட
ெரிசுத்ெ ஆவிைோல் அவருக்குள் முத்தியரமெோடப்ெட்டீர் ள்.
14. அவருக்குச் பேோந்ெ ோனவர் ள் அவருயடை கிய க்குப்
பு ழ்ச்சிைோ மீட் ப்ெடுவோர் ள் என்ெெற்கு ஆவிைோனவர்
ம்முயடை சுெந்ெரத்தின் அச்ேோர ோயிருக்கிறோர்.
Ephesians

1:13-14,

We find the fact of His indwelling anticipated, but it was our
Lord Himself who spoke fully about this in,
John 14:26, என்

ோ த்தினோமை பிெோ அனுப்ெப்மெோகிற
ெரிசுத்ெ ஆவிைோகிை மெற்றரவோளமன எல்ைோவற்யறயும்
உங் ளுக்குப் மெோதித்து,
ோன் உங் ளுக்குச் பேோன்ன
எல்ைோவற்யறயும் உங் ளுக்கு நியனப்பூட்டுவோர்.
பிெோவினிடத்திலிருந்து
ோன் உங் ளுக்கு
அனுப்ெப்மெோகிறவரும்,
பிெோவினிடத்திலிருந்து
புறப்ெடுகிறவரு ோகிை ேத்திை ஆவிைோன மெற்றரவோளன்
வரும்மெோது, அவர் என்யனக்குறித்துச் ேோட்சிப ோடுப்ெோர்.
John

15:26,

ோன்
உங் ளுக்கு
உண்ய யைச்
பேோல்லுகிமறன்;
ோன்
மெோகிறது
உங் ளுக்குப்
பிரமைோஜன ோயிருக்கும்;
ோன்
மெோ ோதிருந்ெோல்,
மெற்றரவோளன்
உங் ளிடத்தில்
வரோர்;
ோன்
மெோமவமனைோகில் அவயர உங் ளிடத்திற்கு அனுப்புமவன்.
John

16:7-11,
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8. அவர் வந்து, ெோவத்யெக்குறித்தும், நீதியைக்குறித்தும்,
நிைோைத்தீர்ப்யெக்குறித்தும்,
உை த்யெக்
ண்டித்து
உணர்த்துவோர்.
9.
அவர் ள்
என்யன
விசுவோசிைோெெடியினோமை ெோவத்யெக்குறித்தும், 10. நீங் ள்
இனி
என்யனக்
ோணோெெடிக்கு
ோன்
என்
பிெோவினிடத்திற்குப்
மெோகிறெடியினோமை
நீதியைக்குறித்தும்,
11.
இந்ெ
உை த்தின்
அதிெதி
நிைோைந்தீர்க் ப்ெட்டதினோமை நிைோைத்தீர்ப்யெக்குறித்தும்,
ண்டித்து உணர்த்துவோர்.
John 16:13-14, ேத்திை ஆவிைோகிை அவர் வரும்மெோது, ே ை

ேத்திைத்திற்குள்ளும் உங் யள டத்துவோர்; அவர் ெம்முயடை
சுை ோய்ப்
மெேோ ல்,
ெோம்
ம ள்விப்ெட்டயவ ள்
ைோயவயுஞ்பேோல்லி, வரப்மெோகிற ோரிைங் யள உங் ளுக்கு
அறிவிப்ெோர். 14. அவர் என்னுயடைதில் எடுத்து உங் ளுக்கு
அறிவிப்ெதினோல் என்யன கிய ப்ெடுத்துவோர்.
Notice the following important truths in

ோன் பிெோயவ மவண்டிக்ப ோள்மவன்,
அப்பெோழுது
என்பறன்யறக்கும்
உங் ளுடமனகூட
இருக்கும்ெடிக்குச்
ேத்திை
ஆவிைோகிை
மவபறோரு
மெற்றரவோளயன அவர் உங் ளுக்குத் ெந்ெருளுவோர்.
17. உை ம் அந்ெச் ேத்திை ஆவிைோனவயரக் ோணோ லும்
அறிைோ லும்
இருக்கிறெடிைோல்
அவயரப்
பெற்றுக்ப ோள்ள ோட்டோது;
அவர்
உங் ளுடமன
வோேம்ெண்ணி உங் ளுக்குள்மள இருப்ெெோல், நீங் ள் அவயர
அறிவீர் ள். 18. ோன் உங் யளத் திக் ற்றவர் ளோ விமடன்,
உங் ளிடத்தில் வருமவன்.
John

14:16-18,
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1. The Holy Spirit is a Person
Notice the four persons referred to in John 14:16.
“I” “He” “You” “He”.
Read chapters 14, 15 and 16 and note all the pronouns used in
reference to the Holy Spirit. Also notice, in the five references
given above, the actions which are ascribed to Him which could
only be ascribed to a person.

2. The Holy Spirit is a Divine Person
In John 14:16,
the three Persons of the Godhead are mentioned “I”
“Father” “Comforter”. He is God, one with the Father and the
Son.

3. The Holy Spirit Indwells Every Believer
The last two words in John 14:17. He indwells every Christian,
there is no such thing as a believer who is not indwelt by the
Holy Spirit.
John 7:37-39, ெண்டிய யின்

யடசி ோளோகிை பிரெோன
ோளிமை
இமைசு
நின்று,
ேத்ெமிட்டு:
ஒருவன்
ெோ ோயிருந்ெோல்
என்னிடத்தில்
வந்து,
ெோனம்
ெண்ணக் டவன். 38. மவெவோக்கிைம் பேோல்லுகிறெடி
என்னிடத்தில் விசுவோே ோயிருக்கிறவபனவமனோ அவன்
உள்ளத்திலிருந்து ஜீவத்ெண்ணீருள்ள தி ள் ஓடும் என்றோர்.
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39.
ெம்ய
விசுவோசிக்கிறவர் ள்
அயடைப்மெோகிற
ஆவியைக்குறித்து இப்ெடிச் பேோன்னோர். இமைசு இன்னும்
கிய ப்ெடோதிருந்ெெடியினோல் ெரிசுத்ெ ஆவி இன்னும்
அருளப்ெடவில்யை.
மெதுரு அவர் யள ம ோக்கி: நீங் ள்
னந்திரும்பி, ஒவ்பவோருவரும் ெோவ ன்னிப்புக்ப ன்று
இமைசுகிறிஸ்துவின்
ோ த்தினோமை
ஞோனஸ் ோனம்
பெற்றுக்ப ோள்ளுங் ள், அப்பெோழுது ெரிசுத்ெ ஆவியின்
வரத்யெப்
பெறுவீர் ள்.
39.
வோக்குத்ெத்ெ ோனது
உங் ளுக்கும், உங் ள் பிள்யள ளுக்கும்,
ம்முயடை
மெவனோகிை
ர்த்ெர்
வரவயைக்கும்
தூரத்திலுள்ள
ைோவருக்கும் உண்டோயிருக்கிறது என்று பேோல்லி;
Acts

2:38-39,

ம லும்
க்கு அருளப்ெட்ட ெரிசுத்ெ
ஆவியினோமை மெவ அன்பு ம்முயடை இருெைங் ளில்
ஊற்றப்ெட்டிருக்கிறெடிைோல், அந்ெ
ம்பிக்ய
ம்ய
பவட் ப்ெடுத்ெோது.
Romans

5:5,

Romans 8:9, மெவனுயடை ஆவி உங் ளில் வோே ோயிருந்ெோல்,

நீங் ள்
ோம்ேத்துக்குட்ெட்டவர் ளோயிரோ ல் ஆவிக்குட்
ெட்டவர் ளோயிருப்பீர் ள். கிறிஸ்துவின் ஆவியில்ைோெவன்
அவருயடைவனல்ை.
1 Corinthians 6:19, உங் ள் ேரீர ோனது நீங் ள் மெவனோமை

பெற்றும்
உங் ளில்
ெங்கியும்
இருக்கிற
ஆவியினுயடை
ஆைை ோயிருக்கிறபென்றும்,
உங் ளுயடைவர் ளல்ைபவன்றும் அறியீர் ளோ?

ெரிசுத்ெ
நீங் ள்
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3:2,
ஒன்யற ோத்திரம்
உங் ளிடத்தில்
அறிைவிரும்புகிமறன்;
நிைோைப்பிர ோணத்தின்
கிரியை ளினோமைமைோ, விசுவோேக் ம ள்வியினோமைமைோ,
எதினோமை ஆவியைப் பெற்றீர் ள்?
Galatians

Galatians 4:6, ம லும் நீங் ள் புத்திரரோயிருக்கிறெடியினோல்,

அப்ெோ, பிெோமவ! என்று கூப்பிடத்ெக் ெோ மெவன் ெ து
கு ோரனுயடை
ஆவியை
உங் ள்
இருெைங் ளில்
அனுப்பினோர்.

4. The Holy Spirit Abides in Every Believer
Holy Spirit has come in to stay, John 14:16. In Old Testament
times He came and went!

அப்பெோழுது கர்த்தருடைய ஆவிைோனவர்
கிதிமைோன்ம ல் இறங்கினோர்; அவன் எக் ோளம் ஊதி,
அபிமைஸ்ரிையரக் கூப்பிட்டு, ெனக்குப் பின்பேல்லும்ெடி
பேய்து,
Judges

6:34,

Judges 16:20, அப்பெோழுது அவள்: சிம்மேோமன பெலிஸ்ெர்

உன்ம ல் வந்துவிட்டோர் ள் என்றோள்; அவன் நித்தியரவிட்டு
விழித்து, கர்த்தர் ென்யனவிட்டு விைகினயெ அறிைோ ல்,
எப்மெோதும்மெோை உெறிப்மெோட்டு பவளிமை மெோமவன்
என்றோன்.
1 Samuel 10:6, அப்பெோழுது கர்த்தருடைய ஆவி உன்ம ல்

இறங்குவோர்; நீ அவர் மளோமடகூடத் தீர்க் ெரிேனம் பேோல்லி,
மவறு னுஷனோவோய்.

11

Samuel 16:14, கர்த்தருடைய ஆவி ேவுயை விட்டு
நீங்கினோர்; கர்த்தரால் வரவிடப்ெட்ட ஒரு பெோல்ைோெ ஆவி
அவயனக் ைங் ப்ெண்ணிக்ப ோண்டிருந்ெது.
1

Psalm 51:11, உ து ேமு த்யெ விட்டு என்யனத் ெள்ளோ லும்,

உ து
ெரிசுத்ெ
ஆவியை
எடுத்துக்ப ோள்ளோ லும் இரும்.

என்னிடத்திலிருந்து

But now He comes in to abide with us for ever.

5. The Holy Spirit indwells to Supply Christ’s
Presence
As to His bodily presence, the Lord Jesus is in Heaven (Hebrews
9:24); but by the indwelling of the Holy Spirit He is also within
every believer (John 14:17-18). This is “the mystery”!
Colossians 1:27, புறஜோதி ளுக்குள்மள விளங்கிை இந்ெ

இர சிைத்திலுள்ள கிய யின் ஐசுவரிைம் இன்னபென்று,
மெவன் ெம்முயடை ெரிசுத்ெவோன் ளுக்குத் பெரிைப்ெடுத்ெச்
சித்ெ ோனோர்; கிறிஸ்துவோனவர் கிய யின் ம்பிக்ய ைோ
உங் ளுக்குள் இருப்ெமெ அந்ெ இர சிைம்.

John 14:23, இமைசு அவனுக்குப் பிரதியுத்ெர ோ : ஒருவன்

என்னில் அன்ெோயிருந்ெோல், அவன் என் வேனத்யெக்
ய க்ப ோள்ளுவோன், அவனில் என் பிெோ அன்ெோயிருப்ெோர்;
ோங் ள்
அவனிடத்தில்
வந்து
அவமனோமட
வோேம்ெண்ணுமவோம்.
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1 Corinthians 2:9-14. The youngest and humblest believer has
the Heavenly Instructor within.
It may be helpful to compare the following relationships which
God is pleased to sustain towards His children.
He is ABOVE us
Deuteronomy 4:39,
Ephesians 1:20-21,
He is BENEATH us
Deuteronomy 33:27,
He is BEFORE us
Exodus 13:21-22,
John 10:4,
He is BEHIND us
Exodus 14:19,
He is AROUND us
Psalms 34:7,
Psalms 125:2,
He is WITH us
Isaiah 41:10,
Hebrews 13:5-6,
13

He is WITHIN us
Galatians 2:20,
Colossians 1:27,
RECOGNISE His Presence within us (1 Corinthians 6:19)
RESPOND to His Presence within us (Ephesians 5:18)
RELY upon His Presence within us (2 Corinthians 3:5-6).
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