คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ กบั 150 ปี แห่ งควำมเชื่อศรัทธำ

คริ สตจักรที่ 1 สำเหร่ เป็ นคริ สตจักรแห่งแรกของมิชชันนำรี คณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยน ซึ่ ง
เดินทำงเข้ำมำเผยแพร่ ศำสนำในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1840 (รัชกำลที่ 3) ในครั้งนั้นยังไม่มีที่ต้ งั
คริ สตจักรเป็ นของตนเอง พระบำทสมเด็จพระนัง่ เกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ได้โปรดให้อยูร่ วมกับชำวต่ำงชำติอื่น ๆ
ที่บริ เวณ “กุฎีจีน” หรื อบริ เวณหลังวัดอรุ ณรำชวรำรำม ในปั จจุบนั นี้
ในวันที่ 31 สิ งหำคม ค.ศ. 1849 มิชชันนำรี 5 ท่ำน คือ หมอแมตตูนและภรรยำ
(REV.STEPHEN MATTOON) หมอบุชและภรรยำ (REV.STEPHEN BUSH) และหมอเฮำส์ (REV.
SAMUEL RENOLD HOUSE) และร่ วมกันก่อตั้งคริ สตจักรขึ้นชื่ อว่ำ “คริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยนที่ 1
กรุ งเทพฯ มีหมอแมตตูนเป็ นศิษยำภิบำลแต่ยงั ไม่ได้สร้ำงสถำนที่นมัสกำรโดยเฉพำะแต่อย่ำงใดยังคงใช้
สถำนที่นมัสกำรในบ้ำนพักของมิชชันนำรี
ในปี ค.ศ. 1857 ได้ยำ้ ยบ้ำนพักของมิชชัน่ นำรี มำที่ “สำเหร่ ” ซึ่ งแต่เดิมใช้เป็ นที่สำหรับประหำร
ชีวติ นักโทษแต่ก็ยงั ไม่ได้สร้ำงพระวิหำรเป็ นกำรถำวรเพรำะยังขำดเงินทุนในกำรก่อสร้ำง
ในวันอำทิตย์ที่ 7 สิ งหำคม ค.ศ. 1859 “นำยชื่น” คนไทยคนแรกรับศีลบัพติศมำนับเป็ นคนไทย
คนแรกที่รับเชื่ อ โดยกำรประกำศศำสนำของคณะมิชชันนำรี เพรสไบทีเรี ยน
ในปี ค.ศ. 1860 (สมัยรัชกำลที่ 4) ได้เริ่ มสร้ำงพระวิหำรเป็ นกำรถำวร โดยอำศัยเงินเรี่ ยไรจำก
พ่อค้ำ กะลำสี เรื อมิชชันนำรี ชำวต่ำงชำติ ตลอดทั้งยังได้ขอควำมร่ วมมือไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กำใน
กำรช่วยเรี่ ยไรเงินด้วย
พอดีกบั ช่วงนั้นเกิดสงครำมกลำงเมืองในประเทศสหรัฐอเมริ กำจึงทำให้กำร
ก่อสร้ำงพระวิหำรล่ำช้ำไป จนมำสำเร็ จในปี ค.ศ. 1861 และมีพิธีมอบถวำยในวันที่ 25 พฤษภำคม ค.ศ.
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จำกนั้นเป็ นต้นมำ “คริ สตจักรที่ 1 สำเหร่ ” ก็ได้กลำยเป็ นศูนย์กลำงกำรทำงำนของมิชชันนำรี
คณะเพรสไบทีเรี ยน มีท้ งั บ้ำนพักมิชชันนำรี โกดังเก็บของ โรงพิมพ์ โรงเรี ยน

โรงเรียนกรุ งเทพคริสเตียนวิทยำลัย ขณะทีอ่ ยู่ทสี่ ำเหร่
สำหรับโรงเรี ยนนั้นมีชื่อว่ำ “สำเหร่ บอยส์ คริ สเตียนไฮสคูล” (SAMRAY BOYS
CHRISTIAN HIGH SCHOOL) มีท้ งั นักเรี ยนประจำและไป-กลับ ครู สอนก็มีท้ งั มิชชันนำรี และคนไทย
ต่อมำโรงเรี ยน สำเหร่ บอยส์ คริ สเตียน ไฮสคูล ได้ยำ้ ยไปยังถนนประมวลฝั่งพระนครและเปลี่ยนชื่อ
ใหม่เป็ น “โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยำลัย” มำจนกระทัง่ ทุกวันนี้
ทำงด้ำนคริ สตจักรเมื่อสร้ำงพระวิหำรเป็ นกำรถำวรแล้วก็มีผมู ้ ำนมัสกำรเพิ่มมำกขึ้นจนกระทัง่
ในปี ค.ศ. 1910 (รัชกำลที่ 5 สวรรคตในปี นี้ ) ได้ทำกำรรื้ อพระวิหำรหลังเดิมที่สร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1860
ลง และได้สร้ำงพระวิหำรหลังใหม่ข้ ึนบนที่เดิมโดยส่ วนใหญ่ ยังคงรู ปแบบสถำปั ตยกรรมเดิมไว้ และ
ได้มีกำรจำรึ กรำยชื่อผูร้ ่ วมสมทบทุนถวำยเงินสร้ำงพระวิหำรไว้ในคริ สตจักรด้วย และพระวิหำรหลังนี้
ยังคงใช้นมัสกำรอยูจ่ นกระทัง่ ในปั จจุบนั นี้
ปี ค.ศ. 1912 ก่อสร้ำงหอระฆังโดยกำรเรี่ ยไรเงินจำกสมำชิ กและบุคคลทัว่ ไป
ปี ค.ศ. 1963 ก่อสร้ำงศำลำเตียงหยกเป็ นศำลำเอนกประสงค์เพื่อเป็ นอนุสรณ์ แก่ท่ำนศิษยำภิ
บำล “ญ่วน เตียงหยก” ศิษยำภิบำลคนไทยคนแรกของคริ สตจักร
ปั จจุบนั คริ สเตียนมีสมำชิกทั้งสิ้ น 213 คน มีท่ำน ศจ.นีระ กำแหงส่ อง เป็ นศิษยำภิบำลอำวุโส
คศ. (ครู ศำสนำ) ปี ติ ประทีปะเสน เป็ นศิษยำภิบำล และมี ผป.ไชโย มังกรพันธุ์ เป็ นประธำนธรรมกิจ
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รำยชื่อศิษยำภิบำลของคริสตจักรและระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ ง
REV.STEPHAN MATTOON
ค.ศ.1849-1865
REV.SAMUEL RANOLD HOUSE
ค.ศ.1867-1874
REV.N.A.MACDONALD
ค.ศ.1874-1886
REV.A.W.COOPER
ค.ศ.1887-1890
REV.J.A.EAKIN
ค.ศ.1890-1896
ศจ.ญ่วน เตียงหยก
ค.ศ.1896-1927
ศจ.ทองสุ ก มังกรพันธุ์ (ครั้งที่ 1)
ค.ศ.1936-1937
ศจ.ทองสุ ก มังกรพันธุ์ (ครั้งที่ 2)
ค.ศ.1979-1984
ศจ.นีระ กำแหงส่ อง (รักษำกำร)
ค.ศ.1985-1987
ศจ.นีระ กำแหงส่ อง
ค.ศ.1988-1989
ผป.ยุทธนำ วัฒนมงคล (รักษำกำร)
ค.ศ.1990-1991
ศจ. นีระ กำแหงส่ อง
ค.ศ.1992-1996
คศ.ปี ติ ประทีปปะเสน
ค.ศ.1997-ปัจจุบนั
ศจ.นีระ กำแหงส่ อง (ศิษยำภิบำลอำวุโส) ค.ศ.1997-ปัจจุบนั
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