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บทที่ ๓
ไฟของพระเจา

วัตถุประสงค
                     เมื่อจบบทนี้แลว คุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้

• เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
• อธบิายค ําเปรียบเทียบฝายวิญญาณถึงประโยชนของไฟในธรรมชาติ
• ใหคํ านิยามคํ าวา “ไฟของพระเจา”
• สรุปวาพระคัมภีรสอนอะไรเกี่ยวกับไฟแหงเพนเทคอส
• บอกถึงจุดประสงคของไฟของพระเจา
• อธบิายวาจะมีประสบการณกับไฟของพระเจาไดอยางไร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                   “เมือ่กษตัริยซาโลมอนทรงจบคํ าอธิษฐานของพระองคแลว ไฟไดลงมาจากฟาสวรรคไหมเครื่องเผาบูชา
และเครื่องสัตวบูชาเสียและพระสิริของพระเจาก็เต็มพระนิเวศ ปุโรหติเขาไปในพระนิเวศของพระเจาไมได เพราะวา
พระสิริของพระเจาเตม็พระนิเวศของพระเจา เมือ่บรรดาชนอิสราเอลไดเห็นไฟลงมาและพระสิริของพระเจาอยูบน
พระนิเวศ เขาทัง้หลายก็กราบซบหนาลงถึงพื้นหิน และไดนมัสการกลาวโมทนาพระเจาวา ‘เพราะพระองคประเสริฐ
เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํ ารงอยูเปนนิตย’”                    ๒ พงศาวดาร ๗.๑-๓

คํ านํ า

                     ในบทที่ ๒ คุณไดตรวจสอบดูพื้นฐานพระคัมภีรของการระดมกํ าลัง เรียนรูวาพระเจาทรงเคลื่อนไหว
โดยทางคนที่รับการระดมกํ าลังแลว ไมวาจะมากคนหรือนอยคน
                     บทนีเ้ปนประการแรกของการเนนหลายประการที่ปจจัยฝายวิญญาณตางๆ           ซึง่ระดมกํ าลังคน
ของพระเจา ในบทเรียนนี้และตอไปอีก ๒-๓ บทเรียน      คุณจะศึกษาถึง  ไฟของพระเจา พระสิริ ของพระเจา และ
การนมัสการพระเจา
                     หยดุตรงนี้กอนและอานขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้อีกครั้งหนึ่ง (๒ พงศาวดาร ๗.๑-๓) คุณจะสังเกต
วาไฟของพระเจาลงมากอนแลวพระสิริของพระเจาจึงเปดเผยใหเห็นและในที่สุดประชากรของพระเจาก็เขาสูการ
นมัสการที่แทจริง
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                    ไฟของพระเจา พระสริิของพระเจาและการนมัสการที่แทจริงลวนแตเปนพลังฝายวิญญาณซึ่งระดม
ก ําลงัคนและเตรียมประชากรของพระเจาเพื่อใหปฏิบัติงานของพระองค

ไฟธรรมชาติ
                    ไฟมปีระโยชนหลายประการในโลกธรรมชาติ ไฟใหพลังงานและความอบอุน ใชเพื่อเตรียมอาหาร การ
เผาพืน้ดนิในบรเิวณควบคุมจะทํ าใหมีผงขี้เถาซึ่งเปนปุยแกดินทํ าใหเก็บเกี่ยวไดดีข้ึน
                    ไฟเผาผลาญสิ่งที่ไมมีคา เผาไหมส่ิงที่ไมบริสุทธิ์ในเงินและทอง ไฟดงึดดูคนซึ่งเห็นไดจากการที่มีฝูงชน
มาออกนัเสมอเมื่อมีบางอยางลุกเปนไฟขึ้นมา
                    ไฟทํ าใหเกิดไฟอีกกอง แตไฟมักจะดับไปถาไมไดเติมเชื้อเพลิงอยูเร่ือยๆ อยางไรก็ตามไฟที่ริบหร่ีจวน
จะดับอาจพัดใหลุกโพลงขึ้นไดอีก

ไฟฝายวิญญาณ
                    ไฟธรรมชาติเปนการเปรียบเทียบถึงไฟฝายวิญญาณ ไฟของพระเจาใหพลังงานสํ าหรับงานของพระเจา
มนัท ําใหจิตใจที่เฉยเมย เยน็ชาอบอุนขึ้น ท ําใหเกดิอาหารฝายวิญญาณและการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณฝาย
วิญญาณ
                    ไฟของพระเจาเผาผลาญสิ่งที่ไรคาในชีวิตของคุณ ไฟท ํางานเชนเดียวกับที่ทํ าในทองและเงินในโลก
ธรรมชาติ ในการเผาสิ่งที่ไมบริบูรณใหหมดไปจากชีวิตผูเชื่อ
                     ชายหรือหญิงที่ถูกจุดดวยไฟของพระเจาใหลุกโชติชวงจะดึงดูดผูคนใหเขามาสูขอความแหงพระวจนะ
เชนเดียวกับไฟธรรมชาติ ไฟฝายวิญญาณกอใหเกิดไฟกองอื่นๆ ผูเชือ่ทีเ่ผาไหมดวยความรักหวงใย ผูหลงหายและ
แสดงถงึอ ํานาจฤทธิ์เดชของพระเจาจะจุดไฟในชีวิตของผูที่อยูรอบๆ เขา
                     แตเชนเดียวกับไฟในโลกธรรมชาติ ไฟฝายวญิญาณตองรับการเติมเชื้อเพลิงอยางสมํ่ าเสมอ เคยมีคร้ัง
หนึง่ไหมทีคุ่ณถกูจดุใหสวางไสวฝายวิญญาณเพื่อพระเจามากกวาในปจจุบัน ไฟทีริ่บหร่ีจวนจะดับอาจพัดใหลุกขึ้น
เปนไฟสวางไสวไดอีก
                    เชนเดยีวกบัทีพ่ระเจาประทานไฟลงมายังแทนที่วางเครื่องบูชา พระองคประทานไฟของพระองคจาก
สวรรคมาแตะตองวิญญาณของคุณ แตคุณมีความรับผิดชอบในการรักษาใหเปลวไฟลุกไหมอยูเสมอ (เลวีนิติ
๙.๒๔, ๒ พงศาวดาร ๗.๑๑)
                    คุณเปนเชื้อเพลิงฝายวิญญาณ ธรรมชาตฝิายวิญญาณของคุณถูกสรางใหจุดไฟลุกไหมโดยพระ
วญิญาณของพระเจา นีเ่ปนค ําอธิษฐานของเราเพื่อคุณในขณะที่คุณศึกษาบทเรียนนี้ “ลุกโชติชวงเพื่อพระเจา”
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พระเจาและไฟ
         พระคัมภีรกลาวเสมอๆ ถงึไฟของพระเจา
                   “เพราะวาพระเยโฮวาห พระเจาของทานเปนเพลิงที่เผาผลาญ เปนพระเจาผูทรงหวงแหน”
                                                                                                                                             เฉลยธรรมบัญญัติ ๔.๒๔
                  “เพราะวาพระเจาของเรานั้นทรงเปนเพลิงที่เผาผลาญ”              ฮีบรู ๑๒.๒๙
                   คนในสมยัพระคัมภีรซึ่งมีนิมิตของพระเจาไดบันทึกวา การปรากฎตัวของพระเจาเปนดุจไฟ
                  “ขณะทีข่าพเจายืนดูอยูมีหลายบัลลังกต้ังไวและผูหนึ่งผูเจริญดวยวัยวุฒิมาประทับ ฉลองพระองคขาว
อยางหิมะ พระเกศาที่พระเศียรของพระองคเหมือนขนแกะบริสุทธิ์ พระบลัลังกของพระองคเปนเปลวเพลิง กงจักร
ของบัลลังกนั้นเปนไฟลุก รางกายของทานดั่งเพทาย และหนาของทานก็เหมือนฟาแลบ ดวงตาของทานก็เหมือนกับ
คบเปลวเพลิง แขนและเทาเปนเงางามเหมือนกับทองสัมฤทธิ์ขัด และเสยีงถอยคํ าของทานเหมือนมวลชน”
                                                                                                                                                        ดาเนียล ๗.๙,
๑๐.๖

ไฟของพระเจาคืออะไร ?

                     เมื่อเราพูดถึง “ไฟของพระเจา” เราไมไดพูดถึงไฟธรรมชาติ พระเยซูตรัสวา
                    “เรามาเพื่อจะใหไฟบังเกิดขึ้นที่แผนดินโลก เราอยากใหไฟนั้นติดขึ้นแลว”                ลูกา ๑๒.๔๙
                     ไฟของพระเจาคืออะไร ?
                     เมื่อเราพูดถึง “ไฟของพระเจา” เราก ําลงัพูดถึงไฟแหงวันเพนเทคอส ซึง่เปนการเทลงมาของพระ
วญิญาณบริสุทธิ์เปนครั้งแรกไดแสดงออกมาใหเห็นอยางแทจริง
                    “มเีปลวไฟสณัฐานเหมือนลิ้นปรากฎแกเขากระจายอยูบนเขาสิ้นทุกคน เขาเหลานั้นก็ประกอบดวยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งตนพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพูด”                 กิจการ ๒.๓-๔
                     ไฟของพระเจาเปนไฟแหงประสบการณเพนเทคอส เปนไฟซึ่งจะปลดปลอยลิ้นของคุณใหพูด เปนไฟ
ซึง่จะประกอบคุณดวยฤทธิ์อํ านาจที่จะทํ าพระมหาบัญชาใหสํ าเร็จ
                     “แตทานทั้งหลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือทานแลทาน
ทั้งหลายจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย แควนสะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”

กิจการ ๑.๘
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                      พระเยซูตรัสวา “เราใหเจาทั้งหลายรับบัพติศมาดวยนํ้ า แสดงวากลับใจใหมก็จริง แตพระองคผูจะมา
ภายหลงัเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกวาเราอีก ซึง่เราไมคูควรแมจะถอดฉลองพระบาทของพระองค พระองคจะทรงใหเจา
ทัง้หลายรับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์และดวยไฟ”                    มัทธิว ๓.๑๑

ไฟแหงวันเพนเทคอส
                      ตอไปนีเ้ปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับไฟแหงวันเพนเทคอส
                      ไฟถูกจุดใหลุกโดยพระเจา พระเจาตรัสไวในพระวจนะซํ้ าแลวซํ้ าอีกวา      “ เราจะจุดไฟใหเกิดขึ้น ”
(ดูเยเรมีย ๒๑.๑๔, ๒๒.๗, ๔๙.๒๗, ๕๐.๓๒, อาโมส ๑.๑๔, ๒.๒, ๕)
                       ไฟของพระเจาไมใชวิธีการใชอารมณ ไมไดจุดใหลุกโดยดนตรีเร็วๆ หรือการเทศนาเสียงดัง แตถูกจุด
ใหลุกโชติชวงโดยพระเจา ไฟแหงวนัเพนเทคอสถูกจุดโดยพระเจาพระองคเอง
                      “แตเหตกุารณนี้เกิดขึ้นตามคํ าซึ่งโยเอลผูเผยพระวจนะไดกลาวไววา พระเจาตรัสวา ในวาระสุดทาย
เราจะเทฤทธิเ์ดชแหงพระวิญญาณของเราโปรดประทานแกมนุษยทั้งปวง บุตราบตุรีของทานทั้งหลายจะกลาวคํ า
พยากรณ คนหนุมของทานจะเห็นนิมิต และคนแกจะฝนเห็น ในคราวนัน้เราจะเทฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณของเรา
บนทาสทาสีของเรา และคนเหลานั้นจะกลาวคํ าพยากรณ”             กิจการ ๒.๑๖-๑๘
ปราศจากเชื้อเพลิง
                      จงอานเรื่องราวของโมเสสและพุมไมที่ลุกไหมในอพยพ ๓ นีเ่ปนตวัอยางธรรมชาติของความจริงที่ยิ่ง
ใหญฝายวิญญาณ ไฟของพระเจาไมตองการพุมไมที่จะเปนเชื้อเพลิงและชวยใหไฟลุกตอเนื่องไป การอัศจรรยไมได
อยูทีพุ่มไมที่ลุกไหมเทากับไฟที่ปราศจากเชื้อเพลิง
                      โมเสสรูจากประสบการณในการฆาชาวอียิปตวาเขาไมอาจที่จะวางใจในอารมณหรืออํ านาจของเขา
เองเพือ่งานฝายวิญญาณซึ่งพระเจาทรงเรียกเขา ทีพุ่มไมทีไ่หมไฟพระเจาทรงสํ าแดงวาไฟของพระองคลุกไหมได
โดยปราศจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ
                      คุณอาจพยายามและลมเหลวในงานของพระเจา แตไฟของพระเจาไมสนใจ “เชื้อเพลิง” ของตะลันต
และความสามารถตามธรรมชาติของคุณ
มีอยูตลอดไป
                      พระเจาประทานไฟ แตคุณมคีวามรับผิดชอบที่จะตองรักษาใหมันลุกไหมอยูเสมอ
                     “ตองรักษาใหไฟติดอยูบนแทนเรื่อยไป อยาใหดับเปนอันขาด”         เลวีนิติ ๖.๑๓
                      พระเจาตองใหคุณพัดถานไฟใหคุอยูเสมอ พระองคตองการใหคุณลุกไหมเพื่ออาณาจักรของพระเจา 
สมัพนัธกับธรรมชาติของพระองค
                      พระวญิญาณทั้งเจ็ดของพระเจามีความสัมพันธกับไฟ
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                      “มฟีาแลบฟารองและเสียงตางๆ ดังออกมาจากพระที่นั่งนั้น และมคีบเพลิงไฟเจ็ดดวงจุดไวตรงหนา
พระที่นั่ง  คบเพลงิเหลานั้นคือวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจา”               วิวรณ ๔.๕
                      พระวญิญาณทั้งเจ็ดของพระเจามีดังนี้

1. พระวิญญาณแหงความจริง ยอหน ๑๖.๑๓
2. พระวิญญาณแหงพระคุณ               ฮีบรู ๑๐.๒๙
3. พระวิญญาณแหงชีวิต               โรม ๘.๒
4. พระวิญญาณแหงการรับเปนบุตรบุญธรรม     โรม ๘.๑๕
5. พระวิญญาณแหงความบริสุทธิ์                         โรม ๑.๔
6. พระวิญญาณแหงสติปญญาและการเปดเผย       เอเฟซัส ๑.๑๗
7. พระวิญญาณแหงพระสิริ                ๑ เปโตร ๔.๑๔

                     เมือ่ชีวิตของคุณไดรับการสัมผัสโดยไฟของพระเจา พระวญิญาณของพระองคแหงการรับเปนบุตรบุญ
ธรรมกระทํ ากิจภายในคุณ ความจริง พระคุณ ชีวิต ความบริสุทธิ์ สติปญญาและพระสิริของพระองคลุกเปนไฟใน
ชีวิตของคุณ
มคีวามสัมพันธกับการอธิษฐาน
                     จงอานเรื่องราวของเอลีชาหบนภูเขาคารเมลใน ๑ พงศกษัตริย ๑๘ เมือ่เอลชีาหอธิษฐาน ไฟของพระ
เจาก็ลงมา
                     ถาเราอยากที่จะมีประสบการณกับไฟแหงวันเพนเทคอส เราตองรูจักที่จะอธิษฐาน ในหองชั้นบน ผูเชื่อ
อธษิฐานเปนวันๆ และเทศนา ๑๐ นาที แตเราอธิษฐาน ๑๐ นาทแีละเทศนาเปนชั่วโมงและสงสัยวาเหตุใดไฟของ
พระเจาจึงไมลงมา
มคีวามสัมพันธกับพระวจนะของพระองค
                     พระวจนะของพระเจาเปรียบไดกับไฟ
                    “พระเจาตรัสวา ถอยคํ าของเราไมเหมือนไฟหรือ หรือเหมอืนคอนที่ทุบหินใหแตกเปนชิ้นๆ”

เยเรมีย ๒๓.๒๙
                    “ถาขาพระองคกลาววา ขาพเจาจะไมอางถึงพระองคหรือกลาวในพระนามของพระองคอีก กม็ีส่ิงในใจ
ของขาพระองคเหมือนไฟไหมอัดอยูในกระดูกของขาพระองค และขาพระองคก็ออนเปลี้ยที่ตองอัดมันไวและขาพระ
องคก็อัดไวไมไหว”                            เยเรมีย ๒๐.๙
                    “เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาหพระเจาจอมโยธาจึงตรัสดังนี้วา เพราะเขาทั้งหลายกลาวถอยคํ าเหลานี้
ดูเถิด เราจะท ําถอยค ําของเราที่อยูในปากของเจาใหเปนไฟและชนชาตินี้เปนฟนและไฟนั้นจะเผาผลาญเขาเสีย”
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                                                                                                                                                              เยเรมีย ๕.๑๔
                    “เรารูจักแนวการกระทํ าของเจา เจาไมเย็นไมรอน เราใครใหเจาเย็นหรือรอน”         วิวรณ ๓.๑๕
                    “พระด ํารัสของพระเจาเปนพระดํ ารัสที่บริสุทธิ์ เปนเหมอืนเงินหลอมใหบริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผนดินแลว
ถึงเจ็ดครั้ง”             สดุดี ๑๒.๖
                      เมือ่ไฟของพระเจาแตะตองวิญญาณของคุณ พระวจนะของพระองคจะเปนเหมือนไฟอัดแนนอยูใน
กระดูกของคุณ มนัจะเผาไหมภายในตัวคุณทั้งกลางคืนและกลางวัน
                     จงอานเยเรมีย ๓๖ ในเรื่องนี้ พระราชาพยายามที่จะทํ าลายพระวจนะของพระเจา แตพบวาพระองค
ไมสามารถหยุดยั้งพระวจนะแหงไฟได !
มคีวามสัมพันธกับการชํ าระบาป
                     ไฟของพระเจาตองการภาชนะที่บริสุทธิ์เพื่อเผาไหม ภาชนะทกุอยางที่ใชเพื่อเผาในพลับพลาและพระ
วหิารเปนสิ่งที่บริสุทธิ์
                     คุณสามารถบริสุทธิ์ได ในขณะทีไ่ฟแหงการชํ าระบาปของพระเยซูคริสตเผาไหมในชีวิตของคุณ ความ
สัมพนัธของไฟกบัการชํ าระบาปของพระเยซูแสดงใหเห็นเมื่ออาโรนยืนอยูระหวางคนเปนและคนตาย
                   “โมเสสพูดกับอาโรนวา จงเอากระถางไฟของทาน เอาไฟจากแทนบูชาใสไวแลวใสเครื่องหอมรีบนํ าไปที่
ชมุนมุชนท ําการลบมลทินบาปของชุมนุมชนนั้นเสียเพราะพระพิโรธพลุงออกมาจากพระเจาแลว ภัยพิบัติไดบังเกิด
ข้ึน”                 กนัดารวิถี ๑๖.๔๖ 

จุดประสงคของไฟของพระเจา

                     ขณะที่คุณศึกษาจุดประสงคของไฟของพระเจาตอไปนี้ คุณจะเขาใจไดงายๆ วาเหตุใดไฟฝาย
วญิญาณมคีวามสํ าคัญมากในการกระตุนจูงใจและการระดมกํ าลังคน
ไฟท ําใหงานรับใชของคุณมีฤทธิ์อํ านาจ
                     พระเจาทรงเลือกคุณทามกลางไฟแหงความทุกขยาก คุณไดรับอํ านาจฤทธิ์เดชจากพระเจาใหทํ างาน
รับใชไดสํ าเร็จโดยทางไฟที่เผาพลาญของพระองค
                    “ดังเมือ่ไฟติดกองแขนงไมและไฟกระทํ าใหนํ้ าเดือด เพือ่ใหพระนามของพระองคเปนที่รูแกปฏิปกษของ
พระองค เพือ่บรรดาประชาชาติจะสะเทือนตอพระพักตรพระองค”              อิสยาห ๖๔.๒
                    “ดูเถิด เราไดถลุงแลว แตไมเหมือนเงิน เราไดทดลองดูเจาในเตาของความทุกขใจ”       อิสยาห ๔๘.๑๐
                    “ผูทรงใชลมเปนทูตสื่อสารของพระองค ไฟและเปลวเปนผูรับใชของพระองค” สดุดี 104.4
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ไฟชีใ้หเห็นการทรงสถิตของพระเจา
                      สัญลักษณของไฟธรรมชาติมักจะถูกใช เพือ่ชีใ้หเห็นการทรงสถิตอยูของพระเจาในพันธสัญญาเดิม
                     “...เพราะพระเจาเสด็จลงมาบนภูเขานั้น โดยอาศยัเพลิงควันไฟพลุงขึ้นเหมือนควันจากเตาใหญ...”

อพยพ ๑๙.๑๘
                     “แลวพระเจาตรัสกับทานทั้งหลายออกมาจากทามกลางเพลิง”              เฉลยธรรมบัญญัติ ๔.๑๒
                     “เพราะตลอดทางที่เขายกเดินไปนั้น ในกลางวนัเมฆของพระเจาทรงสถิตอยูเหนือพลับพลาและใน
ตอนกลางคืนมีไฟในเมฆนัน้ประจักษแกตาของวงศวานอิสราเอลทั้งปวง” อพยพ ๔๐.๓๘ (ดู กันดารวิถี ๙.๑๕
ดวย) 
                      ไฟฝายวิญญาณของพระเจาเผาไหมในวิญญาณของคุณ ชีใ้หเหน็การทรงสถิตของพระเจาเชนกัน
งานรับใชของคุณใชไดผลโดยการทรงสถิตของพระเจา
ไฟใหการนํ าทาง
                      เมือ่คนไดรับการระดมกํ าลังเพื่องานของพระเจา เขาตองมีทิศทางในการทํ างาน ไฟของพระเจาเปน
สัญลกัษณของทิศทางที่พระองคประทานแกประชากรของพระองค
                     “พระเจาเสดจ็นํ าทางพวกเขาในเวลากลางวันดวยเสาเมฆ และตอนกลางคืนดวยเสาเพลิงใหเขามีแสง
สวางเพือ่จะไดเดินทางไดทั้งกลางวันและกลางคืน เสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืน มิได
คลาดจากเบื้องหนาประชากรเลย”               อพยพ ๑๓.๒๑-๒๒
                   “ชาวอยีปิตจะเลาความนั้นแกชาวประเทศนี้ ขาแตพระเจาเขาทั้งหลายไดยินวา พระองคสถิตทามกลาง
ชนชาตินี้ ขาแตพระเจา เขาไดเห็นพระพักตรของพระองค เมฆของพระองคต้ังอยูเหนือเขาทั้งหลาย พระองคทรงนํ า
เขาในเวลากลางวันดวยเสาเมฆและในกลางคืนดวยเสาเพลิง”กันดารวิถี๑๔.๑๔ ดู เนหะมีย ๙.๑๒,๑๙, สดุดี
๗๘.๑๔, ๑๐๕.๙)
                   “ผูไดทรงนํ าทางขางหนาทาน เพือ่จะหาทีใ่หทานทั้งหลายตั้งเต็นทของทาน เปนไฟในกลางคืน เพื่อ
โปรดใหทานทั้งหลายเห็นทางที่ควรจะไป และเปนเมฆในกลางวัน”                   เฉลยธรรมบัญญัติ ๑.๓๓
ไฟช ําระใหสะอาดและทํ าใหบริสุทธิ์
                     ในสมัยพันธสัญญาเดิม ไฟถกูใชเพื่อทํ าลายสิ่งที่ไมบริสุทธิ์ (เลวีนิติ ๑๓.๕๒)
                     รูปเคารพถูกเผาไหมโดยไฟ :   เฉลยธรรมบัญุติ ๗.๕, ๒๕, ๙.๒๑, ๑๒.๓,       ๑ พงศาวดาร ๑๔.๑๒,
อิสยาห ๓๗.๑๙,     เยเรมีย ๔๓.๑๓,     มคีาห ๑.๗
                     ส่ิงทีย่ดึมาจากศัตรูตองถูกเผาไหมในไฟ : เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๓.๑๖
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                     ไฟของพระเจาในชีวิตของผูเชื่อเปนไฟที่ชํ าระใหบริสุทธิ์ เผาไหมส่ิงที่ไมบริสุทธิ์
                     “ดูเถิด เราไดสรางชางเหล็ก ผูเปาถานหนิในไฟและนํ าเอาอาวุธออกมาเพื่องานของพระองค”

อิสยาห ๕๔.๑๖
                    “เราเอาหนึง่ในสามนี้ใสในไฟและถลุงเขาเหมือนถลุงเงินและลองดูเขาเหมือนทดลองทองคํ า”

เศคาริยาห ๑๓.๙
                      ถาคุณจะใหพระเจาทรงใช คุณตองใหไฟเผาสิ่งที่ไมบริสุทธิ์ออกไปจากชีวิตของคุณ ถาคุณปฏิเสธ
กระบวนการชํ าระนี้ คุณจะเปนเหมือนขี้เงินซึ่งไมดี
                     “เขาทัง้หลายมักกบฎอยางดื้อดานทั้งสิ้น เทีย่วนนิทาเขาไป เขาทัง้หลายเปนทองสัมฤทธิ์และเปนเหล็ก
เขาทกุคนประพฤติเลวทรามทั้งนั้น เครื่องสูบลมของเขาสูบอยางดุเดือด ตะกัว่ก็ถูกไฟเผาผลาญเสีย ถลุงกันเรื่อยไป
กเ็ปลาประโยชนเพราะวาคนชั่วก็ยังไมหายไปได จะเรยีกเขาทั้งหลายไดวาเปนขี้เงิน เพราะพระเจาทรงปฏิเสธเขา
เสียแลว”                   เยเรมีย ๖.๒๘-๓๐
ไฟแยกสิ่งตางๆ ออกจากกัน
ไฟใชในกระบวนการแยกแยะ ทัง้ในโลกธรรมชาติและโลกฝายวิญญาณ
                  “ทกุสิ่งที่ทนไฟได เจาทัง้หลายจงลวกเสียดวยไฟแลวจะสะอาด อยางไรก็ดีตองเอานํ้ าลางมลทินชํ าระ
ดวยและสิ่งใดที่ทนไฟไมไดทานตองใหผานนํ้ า”               กนัดารวิถี ๓๑.๒๓
                  “ดังนั้น เปลวเพลงิกลืนตอขาวฉันใดและหญาแหงยุบลงในเพลิงฉันใด”             อิสยาห ๕.๒๔
                 “พระหตัถของพระองคถือพลั่วพรอมแลวและจะทรงชํ าระลานขาวของพระองคใหทั่ว พระองคจะทรงเก็บ
ขาวของพระองคไวในยุงฉาง แตพระองคจะทรงเผาแกลบดวยไฟที่ไมรูดับ”              มัทธิว ๓.๑๒
                 “บัดนีข้วานวางไวที่โคนตนไมแลว และทกุตนที่ไมเกิดผลดีจะตองตัดแลวโยนทิ้งในกองไฟ”
                                                                                            มัทธิว ๓.๑๐ (ดู มัทธิว ๗.๑๙ และ ๑๓.๔๐-๔๒)
                “ถาผูใดมิไดเขาสนิทอยูในเรา ผูนัน้กต็องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแลวก็เหี่ยวแหงไป และถูกเก็บเอาไป
เผาไฟ”                  ยอหน ๑๕.๖
                     เมือ่คุณไดรับการระดมกํ าลังจากพระเจาอยางแทจริงแลว คุณกแ็ยกออกจากบาปและสิ่งของของโลก
นี้ คุณถกูแยกออกเพื่อจุดประสงคของพระองคและเพื่องานของราชอาณาจักร
ไฟทดสอบ
                     ไฟของพระเจาเปนไฟแหง “การทดสอบ” ไฟทดสอบความเชื่อของคุณในพระเจา
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                     “เพือ่การลองดูความเชื่อของทาน อันประเสริฐยิ่งกวาทองคํ า ซึง่แมเสียไปไดก็ยังถูกลองดวยไฟ จะได
เปนเหตุใหเกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสตจะเสด็จมาปรากฎ”            ๑ เปโตร
๑.๗
                     ไฟยงัทดสอบงานของคุณที่ทํ าเพื่อพระเจาดวย
                     “การงานของแตละคนก็จะไดปรากฎใหเห็นเพราะวันเวลาจะใหเห็นไดชัดเจนเพราะวาจะเห็นชัดได
ดวยไฟ ไฟนัน้จะพสูิจนใหเห็นการงานของแตละคนวาเปนอยางไร”                 ๑ โครินธ ๓.๑๓-๑๕
                      ไม หญาแหงและฟาง (เหนอืพื้นดิน) ถกูเผาไหมดวยไฟ ทองและเงิน (อยูใตดิน) ไมถกูทํ าลายดวยไฟ
ทกุสิง่ทีคุ่ณทํ าซึ่งมองเห็นไดและเพื่ออวดผูอ่ืน เปนงานทีจ่ะถูกทํ าลายดวยไฟของพระเจา งานทีแ่ทจริงที่ทรงคุณคา
ตลอดไปมักจะไมคอยมีคนเห็นและใหเกียรติ
ไฟแสดงใหเห็นการยอมรับ (การเห็นชอบดวย)
                      จงอานเรื่องการกบฎของโคราหในกันดารวิถีบทที่ ๑๖ เมือ่ไฟลงมาจากฟาก็เผาผลาญบรรดาคนที่
กบฎเสยีสิน้และแสดงใหเห็นวาพระเจาทรงเห็นชอบดวยกับผูนํ าที่พระองคทรงเลือกไว
                      ใน ๒ พงษกษัตริย ๑.๑๐-๑๔ เอลชีาหไดรับการพิสูจนวาเปนคนของพระเจาเมื่อไฟของพระเจาลงมา
จากฟาสวรรคและเผาผลาญนายทหารเหลานั้นและคนของเขาเสีย
                      แมวาพระเจาอาจจะไมไดสงไฟจริงๆ ลงมาเพือ่แสดงใหเห็นการเห็นชอบดวยของพระองค แตไฟฝาย
วญิญาณของพระเจาซึ่งอยูในชีวิตและงานรับใชของคุณแสดงใหเห็นการยอมรับของพระองค
ไฟแสดงใหเห็นฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
                      จงทบทวนเรื่องราวของเอลียาหบนภูเขาคารเมลอีกครั้งใน ๑ พงศกษัตริย ๑๘ เอลียาห ในกรณีนี้ ฤทธิ์
อํ านาจของพระเจาแสดงออกใหเห็นดวยไฟจริงๆ
                      พระเจาไมไดทรงแสดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคดวยไฟจริงๆ ในขณะที่คุณรับใชอยู แตพระองคจะ
แสดงใหเห็น “ไฟ” ฝายวิญญาณ ขณะทีค่นไดเหน็ถึงฤทธิ์อํ านาจของพระวจนะและหมายสํ าคัญที่ตามมา เขาจะ
ยอมรับรูพระเจาองคเดียวเที่ยงแทและทรงพระชนมอยู
ไฟเปนอาวุธฝายวิญญาณ
                     ไฟของพระเจาเปนอาวุธฝายวิญญาณ
                     “เวลาปจฉิมยาม พระเจาทอดพระเนตรจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นพลโยธาอียิปตก็ทรงบันดาล
ใหกองทัพอียิปตเกิดโกลาหล”                อพยพ ๑๔.๒๔
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                    “วนันีท้านทัง้หลายจงทราบเถอะวา ผูทีไ่ปดังเพลงิเผาผลาญขางหนาทานนั้นคือพระเยโฮวาห พระเจา
ของทาน พระองคจะทรงท ําลายเขาและทรงกระทํ าใหเขาพายแพตอหนาทาน ดังนัน้ทานจะไดขับไลเขาออกไป
กระท ําใหเขาพินาศโดยเร็ว ดังทีพ่ระเยโฮวาหทรงสัญญาไวกับทานทั้งหลายแลวนั้น”            เฉลยธรรมบัญญัติ ๙.๓
                    “พระองคทรงใหสงครามสงบถึงที่สุดปลายแผนดินโลก พระองคทรงหักโคนธนูและฟนหอกเสีย พระ
องคเผารถรบเสียดวยไฟ”              สดุดี ๔๖.๙
                       ศัตรูมีไฟที่เผาผลาญ ต้ังไวเพือ่ทํ าลายทุกสิ่งที่ดีและบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ (ดูภาค “เพื่อศึกษาตอไป”
ของบทเรียนนี้) ในขณะที่คุณสู “ไฟดวยไฟ” ในโลกธรรมชาติโดยการวางระเบิดของเครื่องยนตผิดจังหวะ ทํ าให
เครื่องตีกลับ คุณตอสูไฟของศัตรูไดดวยไฟฝายวิญญาณของพระเจา
                     “แลวบรรดาคนเหลานั้นที่อาศัยอยูบนบรรดาหัวเมืองอิสราเอลจะออกไปและเอาไฟสุมเครื่องอาวุธเผา
เสียคือด้ังและโล คันธนูและลูกธนู หอกยาวและหอกซัด และเขาจะเอาไฟสุมเปนเวลาเจ็ดป เพราะฉะนั้น เขาไมจํ า
เปนจะตองเอาฟนมาจากทุงนาหรือตัดฟนมาจากปา เพราะเขาจะกอไฟดวยเครื่องอาวุธ และเขาทั้งหลายจะแยงชิง
ผูที่แยงชิงเขา และจะปลนผูที่ปลนเขา พระเจาตรัสดังนี้แหละ”             เอเสเคียล ๓๙.๙-๑๐
                      ไฟของพระเจาดับไฟของศัตรู
                      “เขาไดลอมขาพเจาเหมือนผึ้ง เขาทัง้หลายดับเสียแลวเหมือนเปลวไฟหนาม ขาพเจาหํ้ าหั่นเขาออกใน
พระนามพระเจา”                 สดุดี ๑๑๘.๑๒
                      “ขอใหถานที่ลุกอยูตกใสเขา ขอใหเขาถูกทิ้งในไฟลงไปในบอ ไมใหลุกขึ้นมาอีก”       สดุดี ๑๔๐.๑๐
                     “เพราะเจาจะกองถานที่ลุกโพลงไวบนศีรษะของเขาและพระเจาจะทรงใหบํ าเหน็จแกเจา”

สุภาษิต ๒๕.๒๒
                     “ไฟลกุอยูขางหนาพระองคและไหมปฏิปกษของพระองครอบขางเสีย”                    สดุดี ๙๗.๓
                     “ไฟระเบิดในคณะของทานและเปลวเพลิงผลาญคนอธรรมเสีย”                              สดุดี ๑๐๖.๑๘
                      แมแตเปาโลเองก็ยังทํ าเชนนี้ในโลกธรรมชาติ เราตองขวางการโจมตีของศัตรูเขาไปในไฟของพระเจา
                      “แตเปาโลไดสะบัดมือใหงูตกลงไปในไฟ และหาเปนอันตรายประการใดไม”             กิจการ ๒๘.๕
                      มคํี ากลาวไวถึงชายและหญิงแหงความเชื่อในฮีบรู ๑๑ วา พวกเขา “ไดดับไฟที่ไหมอยางรุนแรง”

จะมปีระสบการณกับไฟของพระเจาไดอยางไร ?
                      ตอไปนี้เปนวิธีที่คุณจะมปีระสบการณและรักษาไฟของพระเจาใหตอเนื่องไปในชีวิตของคุณ
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บังเกิดใหม
                      เพราะวาไฟของพระเจาเปนไฟฝายวิญญาณ คุณตองมีประสบการณกับไฟดวยสภาพฝายวิญญาณ
ของคุณ หมายถงึวาคณุตองบังเกิดใหมกอนโดยการสํ านึกผิดถึงความบาปของคุณและยอมรับพระเยซูคริสตเปน
พระผูชวยใหรอดสวนตัว
รบัการบพัติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
                      คุณไดเรียนรูวาไฟของพระเจามีความสัมพันธกับประสบการณวันเพนเทคอสของการบัพติศมาในพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ หลกัสูตรของฮารเวสไทมชื่อ “งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” จะน ําพาคุณใหมีประสบการณ
กบัการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ยอมใหไฟชํ าระชีวิตของคุณ
                      เชนเดยีวกับที่ไฟธรรมชาติเผาไหมส่ิงที่ไมบริสุทธิ์ในทองและเงิน ไฟของพระเจาจะเผาผลาญสิ่งที่ไม
บริสุทธิ์ในชีวิตฝายวิญญาณของคุณ และเพือ่ทีจ่ะใหคุณมีประสบการณกับไฟของฤทธิ์อํ านาจของพระเจาอยางตอ
เนื่อง คุณตองยอมใหไฟของพระเจาทํ าภาระกิจแหงการชํ าระใหสะอาดนี้ เมือ่คุณตอตานไฟซึ่งเผาผลาญสิ่งที่ไม
บริสุทธิเ์หลานี้ก็เหมือนกับการเทนํ้ าลงไปในไฟธรรมชาติ เปลวไฟก็ถูกดับลงไป
จดุไฟกองอื่นๆ
                     ในโลกธรรมชาติ ไฟลกุในขอบเขตและขยายวงขึ้นเมื่อจุดไฟกองอื่นๆ รอบๆ ตัวมัน เปนเชนเดียวกันกับ
ในโลกวิญญาณ ถาคณุตองการมีประสบการณกับไฟของพระเจาอยางตอเนื่อง คุณตองกระตือรือลนในการจุดไฟผู
อ่ืนรอบๆ ตัวคุณ คุณท ําเชนนี้ไดโดยการทํ าพระมหาบัญชาใหสํ าเร็จและแบงปนขาวประเสริฐกับผูอ่ืน
ไฟดงึดดูผูคนซึง่เห็นไดชัดจากฝูงชนซึ่งมักจะมารวมตัวกันเมื่อมีบางอยางลุกไหม จงยอมใหไฟของพระเจาภายใน
ตัวคณุกอใหเกิดการดึงดูดและเกิดไฟฝายวิญญาณในตัวคนอื่น
จงใสเชื้อเพลิงของไฟอยูเสมออยางตอเนื่อง
                     ในโลกธรรมชาติ ไฟมกัจะดับถาไมไดใสเชื้อเพลิงอยางสมํ่ าเสมอ เชนเดียวกับในโลกธรรมชาติ คุณ
ตองใสเชื้อเพลิงไฟฝายวิญญาณเสมอๆ โดยการอธิษฐานและการศึกษาพระวจนะของพระเจา ไฟทีลุ่กริบหร่ีจวนจะ
ดับสามารถเปาพัดใหลุกโชติชวงขึ้นไดอีก
ไฟ พระสิริและการนมัสการ
                     ไฟของพระเจามีความสัมพันธกับพระสิริของพระเจา
                   “เพราะวาเราจะเปนเหมือนกํ าแพงเพลิงลอมเธอไว พระเจาตรัสวาและเราจะเปนศักดิ์ศรีในเมืองนั้น”

เศคาริยาห ๒.๕
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                   “พระสริิของพระเจาปรากฎแกตาชนชาติอิสราเอลเหมือนเปลวไฟไหมอยูบนยอดภูเขา”
                                                                                                      อพยพ ๒๔.๑๗ (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ ๕.๒๔ ดวย)
                    “.....เหนือสถานทั้งสิ้นของภูเขาศิโยนและเหนือประชุมชนเมืองนั้นจะมีหลังคาและกระโจมเหนือพระสิริ
ทัง้สิ้น”              อิสยาห ๔.๕
                   “เพราะฉะนั้นจงถวายพระสิริของพระเจาในไฟ ในแผนดินชายทะเล ถวายแดพระนามแหงพระเยโฮวาห
พระเจาแหงอิสราเอล”         อิสยาห ๒๔.๑๕
                     ไฟและพระสิริของพระเจาลวนมีความสัมพันธกับการนมัสการ            จงสังเกตวาไฟ พระสิริ และการ
นมสัการเกิดขึ้นตามลํ าดับนั้น
                    “เมือ่ซาโลมอนทรงจบคํ าอธิษฐานของพระองคแลว ไฟไดลงมาจากฟาสวรรคไหมเครื่องเผาบูชาและ
เครื่องสัตวบูชาเสีย และพระสิริของพระเจาก็เต็มพระนิเวศ ปุโรหติเขาไปในพระนิเวศของพระเจาไมได เพราะวาพระ
สิริของพระเจาเต็มพระนิเวศของพระเจา เมือ่บรรดาชนอิสราเอลไดเห็นไฟลงมาและพระสิริของพระเจาอยูบนพระ
นิเวศ เขาทัง้หลายก็กราบซบหนาลงถึงพื้นหิน และไดนมสัการกลาวโมทนาพระเจาวา ‘เพราะพระองคประเสริฐ
เพราะความรักมั่นคงของพระองคดํ ารงอยูเปนนิตย’ “                  ๒ พงศาวดาร ๗.๑-๓
                      เราไมสามารถรับการระดมกํ าลังใหท ํางานรับใชโดยการใชอารมณแบบงายๆ ตองเปนไปที่แทจริงจาก
พระเจาผูทรงพระชนมอยู
                      เราไมสามารถรับการระดมกํ าลังโดยการใหเกียรติแกตนเอง แกคนหรือแกโลกนี้ เราตองรับการระดม
ก ําลังโดยพระสิริของพระเจา
                      เราไมสามารถนมัสการดวยพิธีกรรมที่เยือกเย็น การนมสัการของเราตองประกอบดวยไฟและพระสิริ
ของพระเจา
                     ไฟ พระสิริและการนมัสการตามลํ าดับนี้
                     ในบทเรียนตอไป คุณจะเริ่มศึกษาถึงเรื่อง “พระสิริ”

 ชื่อ                                                                                     วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
บททดสอบตนเอง บทที่ ๓

๑. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
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๒. จงอธบิายการเปรียบเทียบฝายวิญญาณถึงประโยชนของไฟธรรมชาติ

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๓. ใหคํ านิยามคํ าวา “ไฟของพระเจา”
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๔. จงสรปุวาพระคัมภีรสอนอะไรเกี่ยวกับไฟแหงวันเพนเทคอส
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

 ๕. จงแยกแยะจุดประสงคไฟของพระเจา
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

๖. จงอธบิายวาจะมีประสบการณและรักษาไฟของพระเจาในชีวิตของคุณไดอยางไร
                                                                                                                                                          

วิชา ระบบวิธีการระดมกํ าลังคน
คํ าตอบบททดสอบ บทที่ ๓
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๑. “เมื่อกษัตริยซาโลมอนทรงจบคํ าอธิษฐานของพระองคแลว ไฟไดลงมาจากฟาสวรรค ไหมเครื่องเผาบูชา
และเครื่องสัตวบูชาเสียและพระสิริของพระเจาก็เต็มพระนิเวศ ปุโรหิตเขาไปในพระนิเวศของพระเจาไมได
เพราะวาพระสิริของพระเจาเต็มพระนิเวศของพระเจา

เมือ่บรรดาชนอิสราเอลไดเห็นไฟลงมาและพระสิริของพระเจาอยูบนพระนิเวศ เขาทัง้หลายก็กราบซบหนา
ลงถงึพื้นหิน และไดนมัสการกลาวโมทนาพระเจาวา ‘เพราะ พระองคประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค
ดํ ารงอยูเปนนิตย” ๒ พงศาวดาร ๗.๑-๓
๒. มปีระโยชนหลายประการของไฟธรรมชาติ ไฟใหพลังงานและความอบอุน ไฟใชเพื่อ เตรียมอาหาร การ
เผาพืน้ดนิอยางควบคุมบริเวณจะใหข้ีเถาซึ่งเปนปุยแกดินทํ าใหเก็บเกี่ยวไดมากขึ้น

ไฟเผาผลาญสิ่งที่เนาเสีย เผาไหมส่ิงที่ไมบริสุทธิ์ในทองและเงิน ไฟดึงดูดคน ซึ่งเห็นไดชัดจากฝูงชนซึ่งมัก
จะดบัไฟถาไมไดเติมเชื้อเพลิงอยางสมํ่ าเสมอ ไฟที่ ลุกริบหร่ีซึ่งจวนจะดับ สามารถพัดใหลุกโชติชวงขึ้นไดอีก
ดูหนา 21
๓. “ไฟของพระเจา” คือไฟของประสบการณแหงวันเพนเทคอส เปนไฟซึ่งจะปลดปลอย ลิ้นของคุณใหพูด
และประกอบคุณดวยฤทธิ์อํ านาจที่จะทํ าพระมหาบัญชาใหสํ าเร็จ            หนา 22
๔. ดูคํ าอธิบายหนา 22
๕. ดูคํ าอธบิายถึงจุดประสงคของไฟของพระเจาในหนา 25-26
๖. ดูหนา 29-30

- บังเกิดใหม
- รับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
- ยอมใหไฟชํ าระชีวิตของคุณ
- จุดไฟกองอื่นๆ
- เติมเชื้อเพลิงเสมอๆ

 

เพื่อศึกษาตอไป
1.    คุณตองระวังที่จะไมสับสนระหวางไฟของพระเจากับไฟของศัตรู
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   ตัวอยางเชน คนใชของโยบวิ่งมาบอกเขาวา
 “ขณะทีเ่ขาก ําลังพูดอยูก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนวา ‘เพลงิของพระเจาตกลงมาจากฟาสวรรคไหมแกะและคน

ใชและเผาผลาญเสียหมด และขาพเจาแตผูเดียวไดหนีรอดมา เรยีนทาน’”                   โยบ ๑.๑๖
   แตถาคุณศึกษาโยบบทที่ ๑ และ ๒ คุณจะพบวาไฟนี้ไมไดมาจากพระเจา ตอไปนี้เปนลักษณะบาง

ประการของไฟของศัตรู
เปนไฟที่ทํ าลาย
                “และผีก็ทํ าใหเด็กตกในไฟ และในนํ้ าบอยๆ หมายจะฆาเสียใหตาย แตถาทานสามารถชวยได ขอทาน
โปรดกรุณาเถิด”              มาระโก ๙.๑๖
เปนไฟที่มีตัณหาเปนเชื้อเพลิง

 “ผูชายจะหอบไฟไวที่อกของเขา โดยไมใหเสื้อผาของเขาไหมไดหรือ”         สุภาษิต ๖.๒๗
เปนไฟของความเดือดรอน (ทกุขยาก)

 จงอานเรื่องราวของผูเชื่อชาวฮีบรู ๓ คน ในดาเนียลบทที่ ๓ คริสเตยีนมักจะตกที่นั่งอยูในไฟของความ
เดือดรอนจากศัตรูของพระเจา
เปนไฟที่โหดราย

 “เพราะความอธรรมก็ไหมเหมือนไฟไหม มนัผลาญทัง้หนามยอยและหนามใหญ มนัจดุไฟเขาที่ปาทึบและ
ปาทบึกม็วนขึ้นขางบนเหมือนควันเปนลูกๆ”        อิสยาห ๙.๑๘
เปนไฟที่มีผลกระทบตองานของคุณ

  ศัตรูตองการทํ าลายงานของคุณเพื่อพระเจาโดยไฟของเขา ถาคณุไมรูสึกถึงการขูเข็ญนี้คุณจะเปนเหมือน
โยอับซึ่งถามวา “ท ําไมมหาดเล็กของทานจึงเอาไฟเผานาของหมอมฉัน”      ๒ ซามูเอล ๑๔.๓๑
เปนไฟที่มุงเปามาที่ครอบครัวของคุณ

  ดาวิดพบวา ศัตรูไดท ําลายเมืองศิกลากดวยไฟและจับเอาครอบครัวของพวกเขาไปเปนเชลย
(๑ซามูเอล ๓๐.๑) ซาตานยงัคงพุงเปาไปที่บานและครอบครัว

“ทานไดเผาพระนิเวศของพระเจาเสีย และเผาพระราชวังและเผาบานเรือนทั้งหมดของเยรูซาเล็ม ทานเผา
บานใหญทุกหลังลงหมด”        ๒ พงศกษัตริย ๒๕.๙ (ดูเยเรมีย ๑๕.๑๓ ดวย)
เปนไฟที่พุงเปาไปที่ปอมฝายวิญญาณของคุณ
               ศัตรูจุดไฟเผาปอมของอิสราเอล : ๒ พงศกษัตริย ๘.๑๘
ไฟเผาสิ่งที่สวยงาม
               ศัตรูเผาวังทั้งหลายในเยรูซาเล็ม : ๒ พงศาวดาร ๓๖.๑๙
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ไฟท ําลายแนวปองกันฝายวิญญาณของคุณ
  ศัตรูเผาประตูตางๆ ของเยรซูาเล็มซึ่งเปนสัญลักษณของประตูปองกันฝายวิญญาณของคุณ : เนหะมีห

๑.๓; ๒.๑๓, ๑๗
ไฟมผีลกระทบตอการเงินของคุณ

  มคํี ากลาวถึงไฟของศัตรูวา
 “เพราะนัน่จะเปนไฟผลาญใหไปถึงแดนพินาศ และจะถอนรากผลเพิ่มพูนของขา” โยบ ๓๑.๑๒

 อุปกรณของไฟคือลิ้นของคุณเอง
 จงระวังใหดี ! ไฟของศัตรูมักจะจุดเชื้อเพลิงดวยลิ้นของคุณเอง !
“เพราะขาดฟน ไฟก็ดับ และที่ไหนที่ไมมีคนซุบซิบ การทะเลาะวิวาทก็หยุดไป”          สุภาษิต ๒๖.๒๐
“ล้ินกเ็ชนเดียวกัน เปนอวัยวะเล็กๆ และอวดอางเรื่องใหญๆ จงดเูถดิไฟนิดเดียวอาจเผาปาใหญใหไหมได

หนอ และลิ้นนั้นก็เปนไฟ ล้ินเปนโลกที่ไรธรรมในบรรดาอวัยวะของเรา  เปนเหตใุหทั้งกายมลทินไปทํ าใหวัฎฎะแหง
ชวีติเผาไหมและมันเองก็ติดไฟโดยเรา”                 ยากอบ ๓.๕, ๖

“คนไรคา ปองทํ าความชั่ว วาจาของเขาเหมือนอยางไฟลวก”          สุภาษิต ๑๖.๒๗
เปนไฟที่แปลกประหลาด

 บางคนกลาวอางอิงถึงเรื่องฝายวิญญาณวา “ผมอยากมไีฟที่ดุเดือดมากกวาไมมีไฟเอาเสียเลย” แตนี้เปน
ส่ิงที่ไมดี ไฟทีป่ราศจากการควบคุมมีอันตรายทั้งในโลกธรรมชาติและโลกวิญญาณ

“ฝายนาดับกับอาบีฮูบุตรของอาโรน ตางน ํากระถางไฟของเขามาและเอาไฟใสในนั้น แลวใสเครื่องหอมลง
เอาไฟ ที่ตองหามมาเผาถวายบูชาแดพระเจา ซึ่งพระองคมิไดทรงบัญชาใหเขากระทํ าเชนนั้น ไฟก็พุงขึ้น
มาจากทีพ่ระเจาประทับไหมเขาทั้งสอง และเขาก็ตายตอพระพักตรพระเจา โมเสสจึงบอกอาโรนวา ‘พระเจาตรัส
ดังนี้วา เราจะส ําแดงความบริสุทธิ์ของเราทามกลางผูที่อยูใกลเรา เขาจะถวายความยิ่งใหญแกเราตอหนาประชา
ชนทั้งปวง’ และอาโรนก็นิ่งอยู”               เลวีนิติ ๑๐.๑-๓

“แตนาดับและอาบีฮูตายตอพระพักตรพระเจา เมือ่เขาเอาไฟที่ตองหามมาถวายบูชาแดพระเจา”

กันดารวิถี ๓.๔
                คุณจะเห็นไดจากการศึกษาสั้นๆ ชวงนีว้าไฟของศัตรูนั้นมีอํ านาจมาก แตอยากลัวไฟของศัตรูเพราะพระ
เจาทรงสัญญาวา
              “เออ ความสวางแหงคนอธรรมจะถูกดับเสีย และเปลวไฟของเขาไมสองแสงอีก”           โยบ ๑๘.๕

“ขาพระองคทั้งหลายตองลุยไฟลุยนํ้ า แตพระองคยังทรงนํ าขาพระองคมาสูที่อ่ิมเอม (มั่งคั่ง)” สดุดี ๖๖.๑๒
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“เมือ่เจาลุยขามนํ้ า เราจะอยูกับเจา เมื่อขามแมนํ้ า นํ ้าจะไมทวมเจา เมื่อเจาลุยไฟ เจาจะไมไหมและเปลว
เพลิงจะไมเผาผลาญเจา”         อิสยาห ๔๓.๒
2.     ไฟของพระเจาจะเปนไฟของการพิพากษาดวย จงศกึษาขออางอิงตอไปนี้

ปฐมกาล 19:24; 22.6;อพยพ 9:23-24;เลวีนิติ 10:2; 20:14; 21:9;กนัดารวิถี 11.2-3; 26:10; บทเพลงครํ่ า
ครวญ 2:3-4; 4:11; เฉลยธรรมบัญญัติ 32:22; โยชูวา 6:24; 7:15,25; 8:8, 19; สดุดี 11:6; 78:21; 89:46; อิสยาห
30:27; 42:25; เอเสเคียล 15;  เยเรมีห 15:14; 34:2; ววิรณ 4:5; 8:5, 7-8; 9:17-18;  มัทธิว 18:8-9; 25:41;  ลูกา 17:29;
วิวรณ 20:9-10; 14-15; 21:8
ไฟแหงการพิพากษาของพระเจาเปนดังนี้
              แกแคน                ๒ เธสะโลนิกา ๑.๘
              สูความ (อางสิทธิ)  อาโมส ๗.๔
              กลืนกิน              อิสยาห ๒๙.๖, ๓๐.๓๐, เยเรมีห ๑๗.๒๗, เอเสเคียล ๒๓.๒๕, อาโมส ๑.๑๔,
                                                  นาฮูม ๓.๑๕,   เศคาริยาห ๙.๔, ๑๑.๑
              เผาผลาญ                      เอเสเคียล ๒๒.๓๑
              หวงแหน                       สดุดี ๗๙.๕, เพลงซาโลมอน ๘.๖, เอเสเคียล ๓๖.๕, เอเสเคียล ๓๘.๑๙,
                                                  เศฟนยาห ๑.๑๘, ๓.๘
             โกรธ                           อิสยาห ๖๕.๕
              เต็มไปดวยความกลัว  เอเสเคียล ๒๑.๓๑, ๓๘.๑๙, สดุดี ๒๑.๙
             ละลาย                             เอเสเคียล ๒๒.๒๐-๒๑
             ตํ าหนิ                             อิสยาห ๖๖.๑๕
             ดับไมได               เยเรมีห ๔.๔, ๑๗.๒๗
             รอนแรง                            นาฮูม ๑.๖
             เปนนิรันดร              ยูดา ๑.๗

• การพพิากษาดวยไฟของพระเจานั้นจะเทลงมาในวันสุดทายของโลกตามที่เรารู ฟาสวรรคและ
แผนดนิโลกจะถูกพิพากษาและถูกทํ าลายดวยไฟของพระเจา   ๒ เปโตร ๓.๗-๑๒

• นรกเปนสถานที่ของการพิพากษาและไฟนิรันดร :    มาระโก ๙.๔๔-๔๘
• การสิ้นสุดครั้งสุดทายของซาตานคือ ไฟ :  วิวรณ ๒๐.๑๐
• การสิน้สุดครั้งสุดทายของความตายและนรกคือ ไฟ : วิวรณ ๒๐.๑๔
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• ใครกต็ามทีไ่มมีชื่ออยูในหนังสือแหงชีวิตจะถูกขวางทิ้งลงในบึงไฟ  : วิวรณ ๒๐.๑๕ และ ๒๑.๘
                     ตอไปนีเ้ปนขอเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับไฟแหงการพิพากษาของพระเจา
              คุณไมสามารถซอน จากไฟแหงการพิพากษาได........ไมมีการปองกันเลย : นาฮูม ๓.๑๓
              คุณไมสามารถปลดปลอยตัวคุณเอง
             “ดูเถิด เขาจะเปนเหมือนตอขาว ไฟจะเผาผลาญเขา เขาจะชวยกูตัวเขาเองจากกํ าลังของเปลวเพลิงไมได”
                                                                                                                                                             อิสยาห ๔๗.๑๔
              คุณสามารถหลบหนีได โดยทางการสํ านึกผิด คุณถกูฉวยเหมือน “ดุนไฟ” ออกจากไฟได : เศคาริยาห ๓.๒
              คุณสามารถปองกันไฟแหงการพิพากษาได
             “จงแสวงหาพระเจาและดํ ารงชีวิตอยู เกรงวาพระองคจะทรงพลุงออกมาอยางไฟในพงศพันธโยเซฟ ไฟจะ
เผาผลาญและไมมีผูใดดับใหเบธเอลได”              อาโมส ๕.๖
              คุณไดรับมอบหมายใหชวยผูอ่ืนใหรอด จากไฟแหงการพิพากษาของพระเจา
             “จงชวยคนใหรอดดวยการฉุดเขาออกจากไฟ และจงเมตตาผูอ่ืนดวยความยํ าเกรงพระเจา และจงรังเกียจ
แมแตเสื้อที่เปรอะเปอนดวยโลกีย”               ยูดา ๑.๒๓
            “เมือ่สาวกของพระองคคือ ยากอบและยอหนไดเห็นดังนั้น เขาทูลพระองควา ‘พระองคเจาขา พระองคพอ
พระทยัจะใหขาพระองคขอไฟลงมาจากสวรรคเผาผลาญเขาเสียหรือ’”               ลูกา ๙.๕๔
๓.   จงศกึษาเกี่ยวกับไฟ ๓ อยางของอัครทูตเปโตร

• ยอหน ๑๘.๑๘ :  อยูรอบๆ ไฟของศัตรู : อบอุนและลอลวงใหเขาสูการไมเชื่อฟง
• ยอหน ๒๑.๙ : ไฟแหงการยอมมอบถวายงาน พระเยซทูรงเรียกใหเขาเลี้ยงแกะของเขา
                                                 และมาสูการตายอยางผูถวายชีวิตเพื่อส่ิงที่ตนเชื่อถือ
• กิจการ ๒.๓ :  ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์

๔.   ถาคณุไมไดมีประสบการณกับการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณตองศึกษาหลักสูตรของฮารเวสไทม
ชื่อ “งานรับใชของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ซึง่หลกัสูตรนี้อธิบายวาจะเต็มลนดวย “ไฟแหงวันเพนเทคอส” ไดอยางไร
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