สามทศวรรษแห่ งพระพร คริสตจักรแสงสว่ าง
ศจ.พูลสุ ข เศรษฐ์ โสภณกุล
คริ สตจักรแสงสว่างตั้งตระหง่านกลางสี่ แยกบ้านแขก ฝั่งธนบุรี นับเป็ นพระเมตาคุณขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ทรงนาพาคริ สตจักรฯ มาด้วยดีตลอดสามทศวรรษ ย้อนกลับไปดูในแต่ละทศวรรษ มี
เรื่ องที่น่าโมทนาคุณมากมาย
ทศวรรษที่หนึ่ง (ปี ค.ศ.1967-1977) นับเป็ น 10 ปี แรกแห่งการก่อสร้างตัวคริ สตจักรฯ ในปี
ค.ศ.1964 คณะอเมริ กนั แบ๊บติสต์มิชชัน่ มีนโยบายจะเปิ ดพันธกิจของคริ สตจักรภาคที่ 12 ในจังหวัด
ธนบุรี จึงได้ให้ศจ.ซิ มซัน ซิ และศจ.เชสเตอร์ กาลาสก้า เป็ นผูบ้ ุกเบิกงานประกาศท่านทั้งสองได้ตกลง
เช่าพื้นที่ที่เป็ นเรื อนไม้ 2 ชั้น บริ เวณสี่ แยกบ้านแขกเป็ นจุดประกาศและสถาปนาเป็ น “สถานคริ สเตียน
บริ การธนบุรี” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 1965 เมื่อจานวนสมาชิกเพิม่ ขึ้นเป็ น 21 คน ได้ทาการสถาปนา
สถานคริ สเตียนบริ การธนบุรี เป็ น “คริ สตจักรแสงสว่าง” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 1967 และได้แต่งตั้ง
มัคนายกชุดแรก 2 ท่าน คือ มน.ล้อซู่อิก และ มน.เตียงเคี้ยง เป็ นผูบ้ ริ หารคริ สตจักรฯ สถานที่ของ
คริ สตจักรคับแคบและเป็ นการเช่าคริ สตจักรฯ จึงได้ซ้ื อที่ดินจานวน 115 ตารางวา เป็ นเงิน 800,000 บาท
เชิญศจ.จรู ญ วิชยั ดิษฐ์ ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเป็ นผูป้ ระกอบพิธีศิลามุมเอกเมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 1967 อาคารคริ สตจักรฯ ออกแบบโดยคุณสุ รางค์ กิ่งหิ รัญวัฒนา ควบคุมการก่อสร้างโดย
มน.มงคล โรจน์รัตนเกียรติ และมน.พิชิต เชษฐ์พยัคฆ์ หลังจากที่ได้สร้างอาคารคริ สตจักรเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว ได้จดั พิธีถวายพระวิหารในวันที่ 4 พฤษภาคม 1975 โดยมิสอิดิธ แมคคาตี้ ผูแ้ ทนจากคณะ
อเมริ กนั แบ๊บติสต์มิชชัน่ เป็ นผูต้ ดั ริ บบิ้นและได้จดั งานฉลองคริ สตจักรแสงสว่างครบรอบ 8 ปี ในวันที่
30 พฤศจิกายน 1975
ในทศวรรษแรกเป็ นช่วงก่อร่ างสร้างตัว คริ สตจักรฯ มุ่งเน้นการประกาศพระกิตติคุณผ่านงาน
คริ สเตียนบริ การอาทิเช่น การเปิ ดสถานรับเลี้ยงเด็ก การสอนภาษา การสอนวิชาชีพ เป็ นต้น
ทศวรรษที่สอง (ปี ค.ศ. 1977-1987) นับเป็ น 10 ปี ที่สองแห่งการเลี้ยงดูตวั เองโดยมิได้รับเงิน
สนับสนุนจากคริ สตจักรภาคที่ 12 อีก นอกจากมีมิชชันนารี ทาหน้าที่เป็ นศิษยาภิบาล คริ สตจักรฯ ยังเริ่ ม
มีผรู ้ ับใช้พระเจ้าซึ่ งเป็ นคนท้องถิ่นทาหน้าที่ศิษยาภิบาล เลี้ยงดูฟูมฟักสมาชิกให้มีความเจริ ญเติบโตทาง
ความเชื่อ การดาเนินชีวติ การเป็ นพยานและการรับใช้คริ สตจักรวางแผนการขยายตัวเพื่อรองรับการ
เจริ ญเติบโตในอนาคตจึงได้ซ้ื อที่ดินของอาคารเดิมเนื้ อที่ 40 ตารางวา ในปี 1979 และวางเสาเข็มให้เป็ น
ที่เรี ยบร้อยคริ สตจักรแสงสว่างเน้นการเสริ มสร้างให้สมาชิกมีความผูกพัน
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เรี ยนรู ้พระคาของพระเจ้าโดยเน้นย้าหัวข้อเกี่ยวกับ “ครอบครัวคริ สเตียน” จึงได้จดั ค่ายคริ สตจักรขึ้น
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เป็ นครั้งแรกในปี 1983 จนถึงปั จจุบนั มีคา่ ยทั้งหมด 8 ครั้ง คริ สตจักรฯ ได้จดั งานฉลองครบรอบ 20 ปี
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 1987 โดยเชิญศจ.ซิมซัน ซิ ผูก้ ่อตั้งและเป็ นศิษยาภิบาลท่านแรกของคริ สตจักรฯ
เป็ นผูเ้ ทศนาฟื้ นฟู
ทศวรรษที่สาม (ปี ค.ศ. 1987-1997) นับเป็ น 10 ปี แห่งการขยายตัวคริ สตจักรฯ ไม่เพียงแต่
สามารถเลี้ยงดูตวั เองแล้ว ยังเติบโตถึงขั้นขยายพันธกิจหลาย ๆ ด้าน จานวนสมาชิกได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
พันธกิจต่าง ๆ ได้ขยายตัวมากขึ้น จึงจาเป็ นต้องสร้างอาคารบนเนื้อที่ 40 ตารางวาที่ซ้ื อไว้เมื่อปี 1979
ก่อสร้างเป็ นอาคารเอนกประสงค์สูง 4 ชั้น ทาเป็ นสานักงานของคริ สตจักรฯ ห้องประชุม ห้องเรี ยน
ห้องสมุดและห้องนมัสการของคริ สตจักรเด็ก ถวายอาคารในวันที่ 27 พฤศจิกายน 1988 โดย ศจ.อรุ ณ
ทองดอน เหมือนประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเป็ นผูต้ ดั ริ บบิน้
คริ สตจักรฯ เล็งถึงความจาเป็ นในการมีผรู้ ับใช้พระเจ้าที่เป็ นศาสนาจารย์เพื่อทาหน้าที่เลี้ยงดู
และประกอบศาสนกิจอย่างครบบริ บูรณ์ จึงได้จดั การนมัสการพระเจ้าฉลองคริ สตจักรครบรอบ 25 ปี
และสถาปนาอาจารย์พลู สุ ข เศรษฐ์โสภณกุล เป็ นศาสนาจารย์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 1992 โดยมี ศจ.
ดร.สิ นธุ์ คิมหะจันทร์เป็ นผูบ้ รรยายธรรม ศจ.ดร.ซิมซัน ซิ เป็ นผูก้ ล่าวหนุนใจ มีคณะศาสนาจารย์จาก
สภาคริ สตจักรและจากภาค 12 มาร่ วมประกอบพิธีสถาปนา
นับตั้งแต่ปี 1988 มีเงินถวายที่เหลือจากการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณ
กุลที่ปรึ กษาคริ สตจักรแสงสว่าง ได้เสนอให้จดั ตั้งเป็ น “กองทุนคริ สตจักรลูก” และได้ต้ งั กรรมการ
ก่อตั้งคริ สตจักรลูก พื่อสรรหาสถานที่ จัดหาบุคลากร และระดมเงินถวายในการก่อตั้งคริ สตจักรแห่ง
แรก ในที่สุดได้ก่อตั้งสถานประกาศแสงพระคุณที่หมู่บา้ นศรี เพชร ถนนเพชรเกษม หนองแขม เปิ ดการ
นมัสการครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1992 โดยมีอาจารย์วทิ ยา บุญดีกุล เป็ นศิษยาภิบาล สถาน
ประกาศได้เติบโตอย่างรวดเร็ วจนกระทัง่ สามารถจะสถาปนาเป็ นคริ สตจักร
ได้ทาพิธีสถาปนาเป็ น
“คริ สตจักรแสงพระคุณ” ในวันที่ 26 มิถุนายน 1994
สิ่ งที่คริ สตจักรฯ ให้ความสาคัญอย่างยิง่ คือพันธกิจมิชชัน่ เพราะเป็ นพันธกิจที่ตอบสนองพระ
มหาบัญชาของพระเยซูคริ สต์ โดยการนาพระกิตติคุณไปสู่ คนที่อยูใ่ นที่ใกล้และในที่ไกล อยูใ่ นประเทศ
และต่างประเทศ พูดภาษาเดียวกันหรื อข้ามวัฒนธรรมคริ สตจักรฯ ได้จดั มิชชัน่ ทีมภายในประเทศ ทั้งใน
ภาคกลาง ภาคใต้ และในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน กัมพูชา และบรู ไน โดยเริ่ มตั้งแต่ปี 1989 เป็ น
ต้นมาจนกระทัง่ บัดนี้
ในปี 1997 เป็ นปี ที่คริ สตจักรแสงสว่างครบรอบ 30 ปี คริ สตจักรฯ จึงได้ทาพันธกิจหลายอย่าง
การแข่งขัน “คริ สเตียนแรลลี่ 30 ปี แสงสว่าง”
การแข่งขัน “Bible contest 30 ปี แสงสว่าง
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การจัด “ค่ายอบรมเยาวชนป้ องกันยาเสพติด 30 ปี แสงสว่าง”
การจัด “คริ สเตียนบริ การ 30 ปี แสงสว่าง”
การจัด “คณะนักร้องเด็ก 30 ปี แสงสว่าง”
การจัด “Barzar” 30 ปี แสงสว่าง”
สาหรับงานฉลองคริ สตจักรฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 1997 ได้รับเกียรติจาก ศจ.สาราญ กวง
แหวน ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นผูบ้ รรยายธรรม ศจ.ดร.ซิ มซัน ซิ ผูก้ ่อตั้งคริ สตจักร
เป็ นผูก้ ล่าวหนุนใจ มน.ทวีศกั ดิ์ มหชวโรจน์ ประธานคริ สตจักรภาคที่ 12 เป็ นผูก้ ล่าวแสดงความยินดี
ศจ.อิดิธ แมคคาตี้ เลขาธิ การ ทีบีเอ็มเอฟ เป็ นผูอ้ ธิ ษฐานขอพระพร คณะนักร้องชายพระกิตติคุณ
กรุ งเทพฯ ได้ร่วมถวายเพลงพิเศษ มีผแู ้ ทนจากคริ สตจักร หน่วยงาน พี่นอ้ งในพระคริ สต์ และแขกผูม้ ี
เกียรติมาร่ วมงานอย่างคับคัง่ นับเป็ นการให้กาลังใจแก่สมาชิกแสงสว่าง ที่จะก้าวสู่ ปีที่ 31 อย่างมัน่ ใจ
และมัน่ คงต่อไป
ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติผา่ นพันธกิจในตลอดสามทศวรรษนี้

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 66 ฉบับที่ 571 มกราคม 1998, หน้า 32-33.
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