
1 

โดยพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ 
อิทธิพลหล่อหลอมชีวติ 

วันที่เทศนา : 1 ตุลาคม 2017 
 

ข้อพระคัมภีร์ 2 ทิโมธี 1: 5-6 ;  3:14-17 

 
“ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่าน ซึง่เป็นความเชื่อท่ีโลอิสยายของท่านมีเป็นคน

แรก แล้วมีในยูนีสมารดาของท่าน และบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วย เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้า
จึงขอเตือนความจ าท่านว่า ของประทานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้น   

จงท าให้รุ่งเรืองขึ้น”   (2 ทิโมธี 1:5-6) 
“I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your 

mother Eunice and now, I am sure, dwells in you as well.  For this reason I remind you to fan 
into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands,” 

(2 Timothy 1:5-6) 
 

"แต่ท่านจงด าเนินต่อไปในสิ่งท่ีได้เรียนรู้แล้วและเชื่ออย่างมั่นคง และท่านก็รู้ว่าท่านเรียนมา 
จากใคร และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญา 
แก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจ 

จากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรม 
ในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง”  

(2 ทิโมธี 3:14-17) 
“But abide thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of 

whom thou hast learned them; and that from a babe thou hast known the sacred writings which 
are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Every 
scripture inspired of God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for 
instruction which is in righteousness: that the man of God may be complete, furnished 

completely unto every good work.” 
(2 Timothy 3:14-17) 
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 ทิโมธีเป็นคริสเตียนรุ่นใหม่ในสมัยเปาโล เขาอุทิศชีวิตรับใช้พระเจ้า ผ่านความ
ยากล าบากมากมาย เขาต้องต่อสู้กับใจตนเอง ต่อสู้กับกระแสสังคมท่ีไร้ศีลธรรม ต่อสู้กับความ
ยากล าบากในการรับใช้ เขาเป็นคนท่ีเปาโลให้ความไว้วางใจ และคริสเตียนในยุคนั้นยอมรับการ
น าของเขา แต่อะไรอยู่เบ้ืองหลังความส าเร็จในชีวิตของทิโมธี นอกจากพระเจ้าแล้ว มีสาม
อิทธิพลที่หล่อหลอมชีวิตทิโมธ ี
 

I. ครอบครัว 
“ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อท่ีโลอิสยายของท่าน 

มีเป็นคนแรก แล้วมีในยูนีสมารดาของท่าน และบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วย  
เพราะเหตุน้ีข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจ าท่านว่า ของประทานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการ

วางมือของข้าพเจ้านั้น จงท าให้รุ่งเรืองขึ้น”  
        (2 ทิโมธี 1:5-6) 

“I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your 
mother Eunice and now, I am sure, dwells in you as well.  For this reason I remind you to fan 

into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands,” 
(2 Timothy 1:5-6) 

 
 ตั้งแต่คุณยายลูอิส ถ่ายทอดมรดกแห่งความเชื่อและค่านิยมคริสเตียนมายังยูนิสแม่ของ    
ทิโมธี และส่งต่อมายังทิโมโธี  ค่านิยมต้องสร้างจากครอบครัวท่ีส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่น
หนึ่ง ครอบครัวส่งเสริมให้ลูกหลานเห็นคุณค่าการถวายตัวรับใช้พระเจ้า 
 

II. พระคัมภีร ์
"แต่ท่านจงด าเนินต่อไปในสิ่งท่ีได้เรียนรู้แล้วและเชื่ออย่างมั่นคง และท่านก็รู้ว่าท่านเรียนมา 
จากใคร และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญา 
แก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจ 

จากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรม 
ในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง”  

(2 ทิโมธี 3:14-17) 
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“But abide thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of 
whom thou hast learned them; and that from a babe thou hast known the sacred writings which 

are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Every 
scripture inspired of God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for 
instruction which is in righteousness: that the man of God may be complete, furnished 

completely unto every good work.” 
(2 Timothy 3:14-17) 

 
 ขณะท่ีสังคมในยุคเปาโล ผู้คนละท้ิงคุณค่าเรื่องคุณธรรม จริธรรม ศีลธรรม แต่ทิโมธี 
กลับด าเนินชีวิตในทางธรรม ท้ังนี้เพราะเขาอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ เมื่อใดก็ตามถ้าชีวิตเราปิด
พระคัมภีร์ เมื่อนั้นชีวิตจะตกอยู่ในความมืด ชีวิตจะถูกครอบง าด้วยอิทธิพลของโลก พระคัมภีร์
ส าแดงพระเจ้า และน้ าพระทัยของพระองค์ 
 

III. แบบอย่างผู้น า 
“แต่ท่านก็ได้ด าเนินตามข้าพเจ้าในด้านค าสอน พฤติกรรม เป้าหมายชีวิต ความเชื่อ ความอดทน ความรัก 

ความทรหดอดทน”  (2 ทิโมธี 3:10) 
“You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my 

patience, my love, my steadfastness,”  (2 Timothy 3:10) 
 
 แบบอย่างชีวิต เป็นอิทธิพลท่ีซึมซับเข้าหากันโดยไม่รู้ตัว  พระเยซูคริสต์สร้างสาวกด้วย
การสอนและเป็นแบบอย่าง พระองค์ตรัสว่า "จงเรียนจากเรา" เปาโลไม่เพียงแต่สอนแต่ด าเนิน
ชีวิตเป็นแบบอย่างด้วย  ...พ่อแม่..ศิษยาภิบาล...พี่เลี้ยง...ผู้น าระดับต่างๆ จะต้องตระหนักใน
ความรับผิดชอบท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีสุดก าลังท่ีจะท าได้ 
 
 
 
 
 
 
 


