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พิธีมหาสนิทและการถวายทรัพย์  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเข้าใจความหมายของพิธีมหาสนิทและการถวายทรัพย์ 
2. เพื่อให้มีท่าทีที่ถูกต้องในการถวายทรัพย์และร่วมในพิธีมหาสนิท 

 

พิธีมหาสนิท 

ในคืนสุดท้ายก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูก
ตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ได้เสวยพระกระยา
หาร  (อาหาร) ม้ือสุดท้ายกับสาวก 12 คน นี่เป็น
การเริ่มต้นของพิธีมหาสนิท 
 

ความหมายของพิธีมหาสนิท  

1. เป็นการระลึก หรือ ใคร่ครวญถึง การวายพระชนม์ (การตาย) 
รวมถึงการฟ้ืนพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์    
1 โครินธ ์11:24  “จงกระท าอย่างนี้เพื่อเป็นท่ีระลึกถึงเรา” 

2.  เป็นเครื่องหมายของพันธสัญญาใหม่ในการยกโทษบาป  
ลูกา 22:20 “ ถ้วยน้ีเทออกเพื่อท่านท้ังหลายเป็นค าสัญญาใหม่ 
โดยโลหิตของเรา “ 
มัทธิว 26: 28     “ ด้วยว่าน่ีเป็นโลหิตของเรา   อันเป็นโลหิตแห่ง
พันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก “ 

3. เป็นการประกาศการวายพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 
1 โครินธ ์11: 26    “ เพราะว่าเม่ือท่านท้ังหลายกินขนมปังและ 
ดื่มจากถ้วยน้ีเวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระ- 
ผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา “ 
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4. เป็นการประกาศว่า พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา 
ดังนั้นหากจะถามว่า จะต้องร่วมมหาสนิทจนถึงเมื่อใด ค าตอบ

คือ จนกว่า องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา ดังนั้นมหาสนิทจึง
ไม่เพียงเป็นการระลึกถึงอดีตเท่าน้ันแต่เป็นการย้ าเตือนตัวเองถึง
การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วย 
มัทธิว 26: 29 “ เราบอกท่านท้ังหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ าแห่ง       
เถาองุ่นต่อไปอีกจนวันน้ันมาถึงคือ วันที่เราจะดื่มกันใหม่กับ    
พวกท่านในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเรา “ 

5. เป็นการสามัคคีธรรมระหว่างพระคริสต์กับคนของพระองค์  
เป็นเวลาส่วนตัวที่บรรดาผู้เชื่อจะร่วมสามัคคีธรรมกันโดยมี 

พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางโต๊ะเสวยน้ัน ท าให้ผู้เชื่อระลึกถึงสิ่งที่
พระเยซูคริสต์จัดเตรียมไว้ส าหรับพวกเขา 

 

เหตุนีท้่านจะพบว่าในคริสตจักร เมือ่มีการท าพิธีมหาสนิท ผู้ที่ยัง
ไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะไม่ได้ร่วมในพิธีนี้ด้วย เนื่องจากพี่น้อง
เหล่านั้นยังไม่ได้มีส่วนในพระองค์และไม่เข้าใจในความหมายของพิธี
มหาสนิท 
 
 

 

 
 

 

 

 



คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม ่คู่มือบทเรียน 1:1 
บทท่ี 10 มหาสนิทและถวายทรัพย ์  หน้าที ่ 41 

การถวายทรัพย ์

หลายคนเข้าใจเรื่องการถวายทรัพย์ว่าเป็น

การบริจาค การท าบุญ เรี่ยไร หรือบางคนก็ไม่รู้

เลยว่าคริสเตียนถวายทรัพย์เพื่ออะไร ในบทนี้

เราจะมาท าความเข้าใจว่า   การถวายทรัพย์คือ

อะไร และท าไมคริสเตียนต้องถวายด้วย แล้ว

ถวายอย่างไรละ ????? ค าถามเหล่านี้มีค าตอบ 
 

การถวายทรัพย์ คือ อะไร 

การถวายทรัพย์  เป็นการน าทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลังของพระเจ้า 

เป็นการถวายของที่เป็นของพระองค์แค่พระองค์ เป็นการแสดงความรัก

และเชื่อฟังพระองค์ 
 

มาลาคี 3 : 10 -11 
“ พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า  จงน าทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง  

เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา  จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่า  เรา

จะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า  และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้า

หรือไม่ เราจะขนาบตัวที่ท าลายให้แก่เจ้า  เพื่อว่ามันจะไม่ท าลายผลแห่ง

พื้นดินของเจ้า  และผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง  พระเจ้าจอมโยธา

ตรัสดังนี้แหละ” 
 

1 พงศาวดาร 29: 14 
 “แต่ข้าพระองค์เป็นผู้ใด  และชนชาติของข้าพระองค์เป็นผู้ใด  

ที่ข้าพระองค์ท้ังหลายจะสามารถถวายแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจเช่นนี้  

เพราะว่าส่ิงของทุกอย่างมาจากพระองค์  ข้าพระองค์ท้ังหลายได้ถวาย

ของที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์เท่านั้น” 
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ทศางค์ หมายถึง ของถวาย 1 ใน 10 ส่วน หรือ 10% 

หรือที่เราเรียกว่า สิบลด คือ  10 % ของรายได้ท้ังหมด

ของเรา เช่น ถ้าเรามีรายได้ 100 บาท เราจะถวาย 10 

บาท ให้กับพระเจ้า 

 

พระเจ้าเรียกร้องให้เราถวายด้วยท่าที่อย่างไร 
 

1.  2 โครินธ์ 6 : 7   “ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ  มิใช่ให้
ด้วยนึกเสียดาย  มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ  เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนน้ันท่ี
ให้ด้วยใจยินดี “ 
 

จากพระคัมภีร์ข้อนี้เราควรมีท่าอย่างไรในการถวายทรัพย์ 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
 

2. โคโลสี 3 : 23 –24 
“ไม่ว่าท่านจะท าสิ่งใด  ก็จงท าด้วยความเต็มใจเหมือนกระท าถวาย     

องค์พระผู้เป็นเจ้า  ไม่ใช่เหมือนกระท าแก่มนุษย์  ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับ

มรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบ าเหน็จ   

ท่านปรนนิบัติพระคริสตเจ้าอยู ่“ 

 
จากพระคัมภีร์ข้อนี้เราควรมีท่าอย่างไรในการถวายทรัพย์ 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
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หลักเพิ่มเติมบางประการในการถวายสิบลด 

1. สิบลด ควรถวายเข้าคริสตจักรท้องถิ่นท่ีเราสังกัดเป็นสมาชิก
เท่าน้ัน และไม่ควรน าสิบลดไปถวายในส่วนอื่น  เช่น  ช่วยเหลือ
คนจน  ถวายซ้ือที่ดิน ฯลฯ  ถ้ามีใจที่อยากถวายในส่วนนั้น ๆ ให้
ถวายพิเศษต่างหาก 

2. ผู้ที่ไม่มีรายได้จากการท างาน เช่น เด็ก นักเรียน ผู้สูงอายุ ก็ให้ถวาย
ตามความสามารถที่ตนเองท าได้ดีที่สุด เพราะพระเจ้าทรงพอพระทัย 
ที่จะทรงรับตามที่ทุกคนมี มิใช่ตามที่เขาไม่มี (2คร.8: 11-12) 

3. ส าหรับผู้มีรายได้ไม่แน่นอน ก็ถวายสิบลดจากรายรับแต่ละครั้ง 
หรือผู้ท าธุรกิจการค้าก็คิดส่วนสิบลดจากผลก าไรที่ได้ หรือแม้แต่  
ผู้ที่ท าการเกษตรกรรมก็อาจถวายสิบลดเป็นพืชผลได้เช่นเดียวกัน 

 
ข้อพระคัมภีร์ท่องจ า 

 

มาลาคี 3: 10 
พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า 

จงน าทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง  

เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา 

จงลองดูเราในเรื่องน้ีดูทีหรือว่า  

เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า 

และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ 
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สิ่งใหม่ที่ฉันได้เรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


