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สามทศวรรษแห่งพระพร คริสตจักรแสงสว่าง 

ศจ.พูลสุข  เศรษฐ์โสภณกลุ 

คริสตจกัรแสงสวา่งตั้งตระหง่านกลางส่ีแยกบา้นแขก ฝ่ังธนบุรี นบัเป็นพระเมตาคุณขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีทรงน าพาคริสตจกัรฯ มาดว้ยดีตลอดสามทศวรรษ ยอ้นกลบัไปดูในแต่ละทศวรรษ มี
เร่ืองท่ีน่าโมทนาคุณมากมาย 

ทศวรรษท่ีหน่ึง (ปี ค.ศ.1967-1977) นบัเป็น 10 ปีแรกแห่งการก่อสร้างตวัคริสตจกัรฯ ในปี 
ค.ศ.1964 คณะอเมริกนัแบ๊บติสตมิ์ชชัน่มีนโยบายจะเปิดพนัธกิจของคริสตจกัรภาคท่ี 12 ในจงัหวดั
ธนบุรี จึงไดใ้หศ้จ.ซิมซนั ซิและศจ.เชสเตอร์ กาลาสกา้ เป็นผูบุ้กเบิกงานประกาศท่านทั้งสองไดต้กลง
เช่าพื้นท่ีท่ีเป็นเรือนไม ้ 2 ชั้น บริเวณส่ีแยกบา้นแขกเป็นจุดประกาศและสถาปนาเป็น “สถานคริสเตียน
บริการธนบุรี” เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 1965 เม่ือจ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 21 คน ไดท้  าการสถาปนา
สถานคริสเตียนบริการธนบุรี เป็น “คริสตจกัรแสงสวา่ง” เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 1967 และไดแ้ต่งตั้ง
มคันายกชุดแรก 2 ท่าน คือ มน.ลอ้ซู่อิก และ มน.เตียงเค้ียง เป็นผูบ้ริหารคริสตจกัรฯ สถานท่ีของ
คริสตจกัรคบัแคบและเป็นการเช่าคริสตจกัรฯ จึงไดซ้ื้อท่ีดินจ านวน 115 ตารางวา เป็นเงิน 800,000 บาท 
เชิญศจ.จรูญ วชิยัดิษฐ ์ ประธานสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นผูป้ระกอบพิธีศิลามุมเอกเม่ือวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 1967 อาคารคริสตจกัรฯ ออกแบบโดยคุณสุรางค ์ ก่ิงหิรัญวฒันา ควบคุมการก่อสร้างโดย
มน.มงคล โรจน์รัตนเกียรติ และมน.พิชิต เชษฐพ์ยคัฆ ์ หลงัจากท่ีไดส้ร้างอาคารคริสตจกัรเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ ไดจ้ดัพิธีถวายพระวหิารในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 1975 โดยมิสอิดิธ แมคคาต้ี ผูแ้ทนจากคณะ
อเมริกนัแบบ๊ติสตมิ์ชชัน่เป็นผูต้ดัริบบิ้นและไดจ้ดังานฉลองคริสตจกัรแสงสวา่งครบรอบ 8 ปี ในวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 1975 

ในทศวรรษแรกเป็นช่วงก่อร่างสร้างตวั คริสตจกัรฯ มุ่งเนน้การประกาศพระกิตติคุณผา่นงาน 
คริสเตียนบริการอาทิเช่น การเปิดสถานรับเล้ียงเด็ก การสอนภาษา การสอนวชิาชีพ เป็นตน้ 

ทศวรรษท่ีสอง (ปี ค.ศ. 1977-1987) นบัเป็น 10 ปีท่ีสองแห่งการเล้ียงดูตวัเองโดยมิไดรั้บเงิน
สนบัสนุนจากคริสตจกัรภาคท่ี 12 อีก นอกจากมีมิชชนันารีท าหนา้ท่ีเป็นศิษยาภิบาล คริสตจกัรฯ ยงัเร่ิม
มีผูรั้บใชพ้ระเจา้ซ่ึงเป็นคนทอ้งถ่ินท าหนา้ท่ีศิษยาภิบาล เล้ียงดูฟูมฟักสมาชิกใหมี้ความเจริญเติบโตทาง
ความเช่ือ การด าเนินชีวติ การเป็นพยานและการรับใชค้ริสตจกัรวางแผนการขยายตวัเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคตจึงไดซ้ื้อท่ีดินของอาคารเดิมเน้ือท่ี 40 ตารางวา ในปี 1979 และวางเสาเขม็ใหเ้ป็น
ท่ีเรียบร้อยคริสตจกัรแสงสวา่งเนน้การเสริมสร้างใหส้มาชิกมีความผกูพนั เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
เรียนรู้พระค าของพระเจา้โดยเนน้ย  ้าหวัขอ้เก่ียวกบั “ครอบครัวคริสเตียน” จึงไดจ้ดัค่ายคริสตจกัรข้ึน
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เป็นคร้ังแรกในปี 1983 จนถึงปัจจุบนัมีค่ายทั้งหมด 8 คร้ัง คริสตจกัรฯ ไดจ้ดังานฉลองครบรอบ 20 ปี 
ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 1987 โดยเชิญศจ.ซิมซนั ซิ ผูก่้อตั้งและเป็นศิษยาภิบาลท่านแรกของคริสตจกัรฯ 
เป็นผูเ้ทศนาฟ้ืนฟู 

ทศวรรษท่ีสาม (ปี ค.ศ. 1987-1997) นบัเป็น 10 ปี แห่งการขยายตวัคริสตจกัรฯ ไม่เพียงแต่
สามารถเล้ียงดูตวัเองแลว้ ยงัเติบโตถึงขั้นขยายพนัธกิจหลาย ๆ ดา้น จ านวนสมาชิกไดข้ยายตวัเพิ่มข้ึน
พนัธกิจต่าง ๆ ไดข้ยายตวัมากข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งสร้างอาคารบนเน้ือท่ี 40 ตารางวาท่ีซ้ือไวเ้ม่ือปี 1979 
ก่อสร้างเป็นอาคารเอนกประสงคสู์ง 4 ชั้น ท าเป็นส านกังานของคริสตจกัรฯ หอ้งประชุม หอ้งเรียน 
หอ้งสมุดและหอ้งนมสัการของคริสตจกัรเด็ก ถวายอาคารในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 1988 โดย ศจ.อรุณ 
ทองดอน เหมือนประธานสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นผูต้ดัริบบิ้น 

คริสตจกัรฯ เล็งถึงความจ าเป็นในการมีผูรั้บใชพ้ระเจา้ท่ีเป็นศาสนาจารยเ์พื่อท าหนา้ท่ีเล้ียงดู
และประกอบศาสนกิจอยา่งครบบริบูรณ์ จึงไดจ้ดัการนมสัการพระเจา้ฉลองคริสตจกัรครบรอบ 25 ปี 
และสถาปนาอาจารยพ์ลูสุข เศรษฐ์โสภณกุล เป็นศาสนาจารยใ์นวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 1992 โดยมี ศจ.
ดร.สินธ์ุ คิมหะจนัทร์เป็นผูบ้รรยายธรรม ศจ.ดร.ซิมซนั ซิ เป็นผูก้ล่าวหนุนใจ มีคณะศาสนาจารยจ์าก
สภาคริสตจกัรและจากภาค 12 มาร่วมประกอบพิธีสถาปนา 

นบัตั้งแต่ปี 1988 มีเงินถวายท่ีเหลือจากการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์ศจ.วรัิช เศรษฐโ์สภณ
กุลท่ีปรึกษาคริสตจกัรแสงสวา่ง ไดเ้สนอใหจ้ดัตั้งเป็น “กองทุนคริสตจกัรลูก” และไดต้ั้งกรรมการ
ก่อตั้งคริสตจกัรลูก พื่อสรรหาสถานท่ี จดัหาบุคลากร และระดมเงินถวายในการก่อตั้งคริสตจกัรแห่ง
แรก ในท่ีสุดไดก่้อตั้งสถานประกาศแสงพระคุณท่ีหมู่บา้นศรีเพชร ถนนเพชรเกษม หนองแขม เปิดการ
นมสัการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 1992 โดยมีอาจารยว์ทิยา บุญดีกุล เป็นศิษยาภิบาล สถาน
ประกาศไดเ้ติบโตอยา่งรวดเร็วจนกระทัง่สามารถจะสถาปนาเป็นคริสตจกัร ไดท้  าพิธีสถาปนาเป็น 
“คริสตจกัรแสงพระคุณ” ในวนัท่ี 26 มิถุนายน 1994 

ส่ิงท่ีคริสตจกัรฯ ใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่คือพนัธกิจมิชชัน่ เพราะเป็นพนัธกิจท่ีตอบสนองพระ
มหาบญัชาของพระเยซูคริสต ์โดยการน าพระกิตติคุณไปสู่คนท่ีอยูใ่นท่ีใกลแ้ละในท่ีไกล อยูใ่นประเทศ 
และต่างประเทศ พดูภาษาเดียวกนัหรือขา้มวฒันธรรมคริสตจกัรฯ ไดจ้ดัมิชชัน่ทีมภายในประเทศ ทั้งใน
ภาคกลาง ภาคใต ้และในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ไตห้วนั กมัพชูา และบรูไน โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 1989 เป็น
ตน้มาจนกระทัง่บดัน้ี 

ในปี 1997 เป็นปีท่ีคริสตจกัรแสงสวา่งครบรอบ 30 ปี คริสตจกัรฯ จึงไดท้  าพนัธกิจหลายอยา่ง 
การแข่งขนั “คริสเตียนแรลล่ี 30 ปีแสงสวา่ง” 
การแข่งขนั “Bible contest 30 ปี แสงสวา่ง 
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การจดั “ค่ายอบรมเยาวชนป้องกนัยาเสพติด 30 ปีแสงสวา่ง” 
การจดั “คริสเตียนบริการ 30 ปี แสงสวา่ง” 
การจดั “คณะนกัร้องเด็ก 30 ปี แสงสวา่ง” 
การจดั “Barzar” 30 ปีแสงสวา่ง” 
ส าหรับงานฉลองคริสตจกัรฯ ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 1997 ไดรั้บเกียรติจาก ศจ.ส าราญ กวง

แหวน ประธานสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นผูบ้รรยายธรรม ศจ.ดร.ซิมซนั ซิ ผูก่้อตั้งคริสตจกัร
เป็นผูก้ล่าวหนุนใจ มน.ทวศีกัด์ิ มหชวโรจน์ ประธานคริสตจกัรภาคท่ี 12 เป็นผูก้ล่าวแสดงความยนิดี 
ศจ.อิดิธ แมคคาต้ี เลขาธิการ ทีบีเอม็เอฟ เป็นผูอ้ธิษฐานขอพระพร คณะนกัร้องชายพระกิตติคุณ
กรุงเทพฯ ไดร่้วมถวายเพลงพิเศษ มีผูแ้ทนจากคริสตจกัร หน่วยงาน พี่นอ้งในพระคริสต ์ และแขกผูมี้
เกียรติมาร่วมงานอยา่งคบัคัง่ นบัเป็นการใหก้ าลงัใจแก่สมาชิกแสงสวา่ง ท่ีจะกา้วสู่ปีท่ี 31 อยา่งมัน่ใจ
และมัน่คงต่อไป 

ขอพระเจา้ทรงไดรั้บเกียรติผา่นพนัธกิจในตลอดสามทศวรรษน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 66 ฉบบัท่ี 571 มกราคม 1998, หนา้ 32-33. 


