หิรัญสมโภช โบสถ์ สามแยก
ทวีชัย เติมคุณานนท์
ก่อนที่จะมีตวั อาคารถาวรอย่างที่เห็นอยูท่ ุกวันนี้ คริ สตจักรสามแยกได้เริ่ มก่อตัวมาก่อนหน้า
นั้นนานแล้วกล่าวคือในปี 1952 คณะดีไซเปิ ล ซึ่ งมีฐานะอยูใ่ นตัวเมืองนครปฐมได้เลือกบริ เวณตลาด
สามแยกตาบลสามง่าม อาเภอกาแพงแสน ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีความเจริ ญทางด้านวัตถุนอ้ ยที่สุดของจังหวัด
ในขณะนั้น เป็ นเขตประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์เริ่ มแรกได้ก่อตั้งโรงเรี ยนมัธยมขึ้นก่อน คือ
โรงเรี ยนสหบารุ งวิทยา ถือว่าเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ แห่งแรกใน อาเภอกาแพงแสน และที่โรงเรี ยนสห
บารุ งวิทยานี่เอง ได้เป็ นแหล่งเผยแพร่ คริ สต์ศาสนา (โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในข่าวคริ สตจักร ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 1994)

คริ สตจักรสามแยก เริ่ มต้นด้วยกลุ่มคริ สตชนระดับครอบครัว ใช้ห้องหนึ่งในบ้านเป็ นที่
นมัสการ ต่อมาก็ใช้หอ้ งเรี ยน แล้วก็ขยายไปใช้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรี ยน ซึ่ งในวันปกติใช้เป็ นที่
รับประทานอาหารกลางวัน, ใช้เป็ นที่ประชุมรวมของโรงเรี ยน และคืนวันศุกร์จะเป็ นที่ประชุมอนุชน
ทุกวันอาทิตย์ก็จะมีการนมัสการพระเจ้า ตามระเบียบการคล้ายกับคริ สตจักทัว่ ๆ ไป
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บรรยากาศการนมัสการในสภาพที่ไม่มีอาคารคริ สตจักร
สมาชิกต่างต้องช่วยกันจัดห้อง
นมัสการ โดยนาม้านัง่ ในชั้นเรี ยนมาใช้เป็ นที่นงั่ ในการนมัสการพระเจ้าเสร็ จแล้วก็ช่วยกันนาเก็บในชั้น

เรี ยนต้องช่วยกันทาความสะอาด ที่พิเศษก็คือผนังด้านหนึ่งของอาคารอเนกประสงค์น้ ีมีไม้กางเขน เป็ น
สัญลักษณ์ที่เด่นชัด และข้างล่างก็มีบ่อน้ า ซึ่ งหากมีพิธีรับศีลบัพติศมาก็เติมน้ าลงไปเพื่อใช้ประกอบพิธี
ฯลฯ เสร็ จแล้วปิ ดบ่อ
ความเป็ นมาของคริ สตชนที่เป็ นผลจากการประกาศฯ บรรดาผูร้ ับเชื่ อเริ่ มแรกก็ได้แก่ นักเรี ยน
ที่มาเรี ยนหนังสื อที่โรงเรี ยนสหบารุ งวิทยานี่เอง ผูท้ ี่ตดั สิ นใจรับศีลฯ ในขณะนั้นจะต้องพบอุปสรรค
นานาประการ กล่าวคือ การยินยอมของครอบครัว ซึ่ งไม่มีครอบครัวใดเลย ที่ยอมให้ลูกหลานของตน
ไป “เข้ ารีต” เพราะถือว่าเป็ น “คนทรยศ” แหกคอก แหวกแนวจากบรรพบุรุษนักเรี ยนที่รับศีลฯ
ประกาศตัวเป็ นคริ สเตียน หลายคนจึงต้องเป็ นเหมือน “คริสเตียนลับ” ปกปิ ดไม่ให้ผปู ้ กครองรู ้ แต่ก็
ต้องพบกับการถูกข่มเหงทางใจจากเพื่อน ๆ ในโรงเรี ยนพอสมควรพวกที่ยนื หยัดคงเป็ นคริ สเตียนต่อไป
หลายคนก็ไปตั้งรกรากยังที่อื่น ๆ บางคนก็เป็ นผูน้ าในวงการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ซึ่ งล้วนแต่
ได้ผา่ นการถูกข่มเหงและต้องต่อสู ้จนชนะใจตัวเอง และชนะใจคนอื่น ๆ บางคนก็นาผูป้ กครองญาติ
มิตรมารับศีลฯ เป็ นคริ สเตียนก็มี
ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์มีพระเมตตาต่อคริ สตจักรเล็ก ๆ แห่งนี้ ชุมชนคริ สเตียนที่ยนื หยัด
เรื่ อยมา และมีมิชชันนารี เข้าไปเสริ มงานประกาศของโรงเรี ยน และมีมิตรสหายต่างแดนได้ช่วย
สนับสนุนในด้านทุนทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสมัยที่ศาสนาจารย์ยแู บงค์ เป็ นมิชชันนารี ประจาอยูท่ ี่
คริ สตจักรสามแยกและครอบครัว อาจารย์บารุ ง อดิพฒั น์ ที่เป็ นผูบ้ ุกเบิกก่อตั้งโรงเรี ยนสหบารุ งวิทยาทั้ง
สองครอบครัวนี้ เป็ นกาลังอย่างสาคัญและได้มุ่งมัน่ ที่จะก่อสร้างคริ สตจักรที่มีอาคารเฉพาะเช่นเดียวกับ
อาคารคริ สตจักรทัว่ ๆ ไป
พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งผูท้ ี่เชื่ อพระองค์ คริ สตจักรสามแยกเกิดขึ้นจากความเชื่อทั้งสิ้ น กล่าวคือ
ในช่วงเริ่ มต้นขณะที่ อาจารย์บารุ ง อดิพฒั น์ ไปบุกเบิกก่อตั้งโรงเรี ยนสหบารุ งวิทยา ซึ่ งเป็ นความฝันที่
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หลายคนในสมัยนั้นไม่แน่ใจว่าจะเป็ นจริ ง ในวันนี้ โรงเรี ยนสหบารุ งวิทยาก็ยนื หยัดมาได้ คริ สตจักร
สามแยก ที่เป็ นอาคารสวยงาม โดดเด่นเป็ นสง่าที่เห็นอยูท่ ุกวันนี้ ได้มีพิธีถวายเปิ ดอาคารอย่างเป็ น
ทางการ โดยอธิ บดีกรมการศาสนาในขณะนั้น และศาสนจารย์จรู ญ วิชยั ดิษฐ์เลขาธิ การสภาคริ สตจักรฯ
ในเวลานั้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 1970
ยีส่ ิ บห้าปี เศษที่ผา่ นมามีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมีอุปสรรคปั ญหาเหมือน ๆ กันที่อื่น ๆ แต่ก็ยนื
หยัดอยูไ่ ด้เช่นเดียวกับอุปสรรคทั้งปวงอีกต่อไป
ในยุคแรก ๆ ที่การรับศีลบัพติศมาเป็ นคริ สเตียนนั้นทาได้ยาก แต่กลับปรากฏว่าผลพวงของการ
ที่ถูกข่มเหงรังแกกลับทาให้เกิดความเจริ ญ ในขณะที่เรากาลังนมัสการพระเจ้า สาหรับพระพรที่
พระองค์ทรงเมตตาต่อเรา การเฉลิมฉลองครบรอบนี่สิบห้าปี ของคริ สตจักรสามแยก ก็ดี หรื อการที่ปีนี้มี
หลายคริ สตจักรในภาคเหนือฉลองสมโภช ครอบครองหนึ่งร้อยปี ก็ดี นับเป็ นโอกาสที่ทา้ ทายคริ สตจักร
ให้กลับมาทบทวนว่า ในอดีตที่คริ สตจักรต้องต่อสู ้กบั อุปสรรคต่าง ๆ นั้น คริ สตจักรก็เจริ ญขึ้นพร้อม ๆ
กันไปด้วย แต่พอถึงยุคสมัยนี้ ซึ่ งอุปสรรคเก่า ๆ เป็ นตันว่าเรื่ องการกัดกัน ข่มเหงรังแกเรื่ องความเชื่ อ
แปรเปลี่ยนไปในทางที่ทุเลาความรุ นแรงลงคริ สเตียนพบกับปั ญหาเหล่านี้ (จากภายนอก) น้องลง แต่ก็
มาพบกับปั ญหาที่ไม่ปรองดองกันภายในแวดดวงกันเอง (ปั ญหาภายใน) จนทาให้แทนที่คริ สตจักรจะ
ก้าวหน้าต่อไป ต้องสะดุดอยูก่ บั ที่หรื อหลายครั้งมีสภาพถอยหลังด้วยซ้ าไป เราคงไม่เพียงแต่ฉลองกัน
แค่เพราะเวลาผ่านมาครบ 25 ปี ก็เลยฉลองครั้งหนึ่งอีก 25 ปี ข้างหน้า ครบ 50 ปี ก็ฉลองอีกเพียงเพราะ
เงื่อนไขของเวลาเท่านั้น
ขอให้พระพรขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสถิตอยูแ่ ละอวยพรให้สมาชิกทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่
อ่อนแอ กลับมาหาพระองค์อีก เพื่อร่ วมกันกระทาพันธกิจของพระองค์สืบต่อไป

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 63 ฉบับที่ 538 เมษายน 1995, หน้า 21-22.

3

