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กษตัริยผูทรงพระสิริ

@ โดย อ.นิมิต พานิช



สดุด ี 24:7-10

7ประตู เมือง เอย จง ยก หัว ของ เจา ขึ้น
บาน ประตู นิ รันดร เอย จง ยก ขึ้น เถิด
เพ่ือ กษัตริย ผู ทรง พระ สิริ จะ ได เสด็จ เขา 
มา 8กษัตริย ผู ทรง พระ สิริ นั้น คือ ผู ใด?
คือ พระ ยาห เวห ผู ทรง เขม แข็ง และ ทรง 
อานุ ภาพ พระ ยาห เวห ผู ทรง อานุ ภาพ 
ใน สง คราม



9ประตู เมือง เอย จง ยก หัว ของ เจา ขึ้น 
บาน ประตู นิ รันดร เอย จง ยก ขึ้น เถิด เพ่ือ 
กษัตริย ผู ทรง พระ สิริ จะ ได เสด็จ เขา มา 
10กษัตริย ผู ทรง พระ สิริ นั้น คือ ผู ใด? คือ 
พระ ยาห เวห จอม ทัพ พระ องค ทรง เปน 
กษัตริย ผู ทรง พระ สิริ

สดุด ี 24:7-10 (ตอ)



กษัตริยแหงพระสิริ



อิสยาห 60:1-2
1จง ลุก ขึ้น ฉาย แสง
เพราะ วา ความ สวาง ของ เจา มา แลว และ 
พระ สิริ ของ พระ ยาห เวห ขึ้น มา เหนือ เจา
2เพราะ วา ดู สิ ความ มืด จะ ปก คลุม
 แผน ดิน โลก และ ความ มืด ทึบ คลุม
 ชน ชาติ ท้ัง หลาย แต พระ ยาห เวห จะ ทรง 
ขึ้น มา เหนือ เจา และ พระ สิริ ของ พระ องค 
จะ ปรา กฏ เหนือ เจา



1.ใหความคิดจิตใจ/การจดจอ
ไปท่ีพระเจา(เปดประตูใจ)

สดุด ี 24:7
7ประตู เมือง เอย จง ยก หัว ของ เจา ขึ้น
บาน ประตู นิ รันดร เอย จง ยก ขึ้น เถิด
เพ่ือ กษัตริย ผู ทรง พระ สิริ จะ ได เสด็จ เขา มา



สดุด ี 24:9
9ประตู เมือง เอย จง ยก หัว ของ เจา ขึ้น
บาน ประตู นิ รันดร เอย จง ยก ขึ้น เถิด
เพ่ือ กษัตริย ผู ทรง พระ สิริ จะ ได เสด็จ เขา มา



วิวรณ  3:20
20นี ่แนะ เรา ยืน เคาะ อยู ท่ี ประตู ถา ใคร 
ได ยิน เสียง ของ เรา และ เปด ประตูเรา จะ 
เขา ไป หา เขา และ จะ รับ ประ ทาน อาหาร 
รวม กับ เขา และ เขา จะ รับ ประ ทาน อาหาร 
รวม กับ เรา 



2 โครนิธ 10:3-5

• 3 เพราะ วา ถึงแมวา เรา อยู ใน โลก ก็ จริง แต เรา 
ก็ มิได สู รบ ตาม โลกีย วิสัย  4 เพราะ วา

 ศาสตรา วุธ ของ เรา ไม เปน ฝาย โลกีย วิสัย แต มี 
ฤทธิ์ เดช จาก พระ เจา อาจ ทําลาย ปอม ได  5 คือ 
ทําลาย ความ คิด ท่ี มี เหตุผล จอม ปลอม และ ทิฐิ 
มานะ ทุก ประการ ท่ีต้ัง ตัว ขึ้น ขัดขวาง ความ รู 
ของ พระ เจา และ นอม นํา ความ คิด ทุก ประการ 

ให เขา อยู ใต บังคับ จนถึง รับ ฟง พระ คริสต 



2. ยอมรับใหพระองคเปนจอมกษัตริย         
ของคุณในชีวิต

สดุด ี 5:2 
ขา แต พระ เจา พระ มหา กษัตริย ของ
 ขา พระ องค  ขอ ทรง ฟง เสียง รอง ทูล 
ของ ขา พระ องค เพราะ ขา พระ องค 
อธิษ ฐาน ตอ พระ องค



สดุด ี 44:4 
ขา แต พระ เจา พระ องค ทรง เปน

 กษัตริย ของ ขา พระ องค ขอ ประ ทาน
 ชัย ชนะ แก ยา โคบ



วิวรณ  3:20
20นี ่แนะ เรา ยืน เคาะ อยู ท่ี ประตู ถา ใคร 
ได ยิน เสียง ของ เรา และ เปด ประตู เรา จะ 
เขา ไป หา เขา และ จะ รับ ประ ทาน อาหาร 
รวม กับ เขา และ เขา จะ รับ ประ ทาน อาหาร 
รวม กับ เรา 



“ราชาในดวงใจ”



God had the original WWW and it was not the 
World Wide Web. It was and is His Word, His 
Will and His Ways.
When we fully follow and surrender our lives to 
God's W.W.W., the end result is seeing His 
glory. 
By James W.Goll

พระเจาทรงมี WWW แบบด้ังเดิม ซึ่งไมใช
World Wide Web. แตพระองคทรงมี Word Will

Ways ของพระองค (พระดํารัส นํ้าพระทัย วิถีพระเจา)
เม่ือเราติดตามและยอมจํานนตอ WWW ของพระเจา

อยางเต็มที่ ผลลัพธที่ไดออกมาคือ 
ไดเห็นพระสิริของพระองค

 โดย เจมส กอลล



3.ตระหนักและม่ันใจในพระลักษณะ
กษัตรยิผูทรงพระสิริ

- ทรงเขมแข็ง (มีกําลัง, มีพลัง)

- ทรงอานุภาพ

- ทรงชัยชนะ





 รม.16:20
 ไม ชา พระ เจา แหง สันต ิ
สุข จะ ทรง ปราบ ซาตาน 
ให ยับเยิน ลง ใต ฝา เทา 
ของ ทาน ท้ัง หลาย ขอ 
พระ คุณ ของ พระ เยซ ู

คริสต องค พระ ผู เปน เจา 
ของ เรา จง อยู กับ ทาน 

ท้ัง หลาย เถิด 



สดุด ี 80:7
7ขา แต พระ เจา จอม ทัพ ขอ ทรง ชวย 
ขา พระ องค ท้ัง หลาย ให กลับ สู สภาพ ดี
ขอ พระ พักตร ของ พระ องค ทอ แสง 
เพ่ือ ขา พระ องค ท้ัง หลาย จะ รอด



จงเปนนักรบ ไมใช นักวิตกกงัวล
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