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คริ สตจักรไทยเอ้าท์รีชตั้งอยูท่ ี่ 978 North Lake Avenue, Pasadena, Califoria 91104,U.S.A.
Tel. (818) 797-3777 ผูเ้ ขียนไปเยีย่ มคริ สตจักรนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1994 มีขอ้ มูลมาเสนอ
ท่านผูอ้ ่านอย่างย่อ ๆ ดังนี้
ปลายปี ค.ศ. 1978 มีคริ สตชนไทยประมาณสามสี่ คน ได้ประชุมกันตามบ้าน ทุกคืนวัน
พฤหัสบดี เพื่อศึกษาพระคัมภีร์และอธิ ษฐาน โดยตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มไมตรีสัมพันธ์ ” ต่อมากลุ่มนี้ได้เชิญ
ศจ.ดร.วิชาญ ฤทธิ์ นิมิต เป็ นผูน้ าของกลุ่ม
อาจารย์วชิ าเกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1942 รับเชื่ อเป็ นคริ สเตียนเมื่อปี ค.ศ. 1960 ที่ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปี ค.ศ. 1962-1965 ศึกษาที่ Bethel Bible Institute กรุ งเทพฯ ปี
ค.ศ. 1965-1966 เป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักรประชาคมกรุ งเทพฯ ปี ค.ศ.
1966-1970 ศึกษาต่อที่ Bethel College รัฐมินิโซด้า ปี ค.ศ. 1970-1974
กลับเมืองไทยเป็ นศิษยาบาลคริ สตจักรประชาคม
เป็ นผูอ้ านวยการ
สถานคริ สเตียนบริ การ และเป็ นผูอ้ านวยการอนุชนคริ สตจักรภาค 12
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ปี 19741977 เรี ยนที่ Bethel Seminaryรัฐมินิ
โซต้า ได้ปริ ญญา Master of Divinity (M.Div.)ทางด้านอภิบาลศิลป์ แนะ
แนว (Pastoral Counseling) ปี ค.ศ. 1977-1979 ได้ปริ ญญาเอก (Doctor of
Ministry) ด้านพระราชกิจครอบครัว (Family Ministry) จากวิทยาลัยพระ
คริ สตธรรมฟูเลอร์
ดร.วิชาญเป็ นศาสนาจารย์สังกัดคริ สตจักร
อเมริ กนั แบ๊บติสต์ แต่คริ สตจักรไทยเอ้าท์รีชเป็ นคริ สตจักรอิสระไม่สังกัด
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คณะนิกาย
ปลายปี ค.ศ. 1979 กลุ่มไมตรี สัมพันธ์ได้จดั ตั้งเป็ นคริ สตจักร
เอ้าท์รีช มี ศจ.ดร.วิชาญ ฤทธิ์ นิมิตเป็ นศิษยาภิบาลทางคริ สตจักรได้
เช่าสถานที่ ของ Lake Avenue Congregational Church เป็ นที่
นมัสการ ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 ได้ยา้ ยไปนมัสการที่ Calvary Baptist
Church บนถนนโคโลราโด ถนนสายนี้มีชื่อเสี ยงด้านการแห่บุบผา
ชาติ (Rose Parade) วันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 1989 คริ สตจักรไทยเอ้าท์
รี ส มีที่ดินและอาคารโบสถ์เป็ นของตัวเอง เป็ นคริ สตจักรไทยแห่ง
แรกในสหรัฐอเมริ กาที่มีอาคารโบสถ์เป็ นของตนเองเป็ นความภาคภูมิใจของสมาชิก
ที่วา่ เป็ นความภูมิใจของสมาชิกสังเกตจการที่ผเู ้ ขียนไปเยี่ยม
ไปร่ วมเรี ยนพระคัมภีร์นมัสการและรับประทานอาหาร
มีโอกาส
สนทนากับสมาชิกหลายคน สมาชิกจะพูดด้วยความภูมิใจว่าคริ สตจักร
ไทยเอ้าท์รีชเป็ นคริ สตจักรไทยคริ สตจักรแรกในสหรัฐอเมริ กา ที่มี
อาคารสถานที่เป็ นของตัวเอง ความจริ งผูเ้ ขียนเคยไปเยีย่ มคริ สตจักรนี้
เมื่อประมาณห้าปี มาแล้วหลังนมัสการแล้วมีการรับประทานอาหาร
เที่ยงร่ วมกันโดยสมาชิกบริ จาคค่าอาหารคนละหนึ่งเหรี ยญ สาหรับปี นี้
สมาชิกบริ จาคค่าอาหารคนละสามเหรี ยญ จะเห็นว่าค่าครองชีพ ในแคลิฟอร์ เนียสู งขึ้น แต่สมาชิก
บริ จาคด้วยความเต็มใจ
ผูเ้ ขียนได้เรี ยนถามอาจารย์วิชาญเรื่ องอนาคตของเด็ก ว่าจะทาอย่างไร จะใช้เพลงอะไรในการ
นมัสการ และจะนมัสการเป็ นภาษาอะไร ปั จจุบนั นี้ไทยเอ้าท์รีช ใช้หนังสื อเพลงชีวติ คริ สเตียนในการ
นมัสการ อาจารย์วชิ าญคิดว่า ในอนาคตคงต้องใช้เพลงนมัสการภาษาอังกฤษ และนมัสการเป็ น
ภาษาอังกฤษอย่างไรก็ตาม ไทยเอ้าท์รีชมีโรงเรี ยนภาษาไทย พยายามให้อนุชนเรี ยนภาษาไทย ในวันที่
ผูเ้ ขียนไปเยีย่ ม มีอนุชนอายุประมาณแปดขวบ ขึ้นไปอ่านพระคัมภีร์ภาษาไทย ในปี ค.ศ. 1989 ไทยเอ้าท์
รี ชมีอนุชนประมาณหกสิ บคนดูในรายงาน ไทยเอ้าท์รีชมีนิมิตหลายอย่างที่ชดั เจน แต่ตามความเข้าใจ
ของผูเ้ ขียนคิดว่านิมิตเกี่ยวกับอนุชนยังไม่ค่อยชัดเจน คิดว่าคงกาลังค้นหานิมิต เหมือนคริ สตจักรไทย
อื่น ๆ ในสหรัฐอเมริ กา
ภายในปี ค.ศ. 2000 ไทยเอ้าท์รีชตั้งเป้ าไว้วา่ จะสร้างคริ สตจักรไทยสิ บแห่ง ในสหรัฐอเมริ กา
ให้เราย้อนกลับไปดูเป้ าหมายในปี ค.ศ. 1989 ผูเ้ ขียนขออนุ ญาตยกมาแต่เป้ าหมายเดียวคือ “ Thai
Outreach ได้ ต้งั เป้าหมายในการสร้ างสาวก ด้ วยความเชื่อว่าในปี ค.ศ. 1992 เราจะมีสาวกในคริสตจักร
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Thai Outreach เมือง Pasadena 500 คน” ปี นี้ ค.ศ. 1994 ไทยเอ้าท์รีชมีสมาชิกไม่ถึง 200 ในบรรดา
คริ สตจักรไทยในลอสแองเจลิส ไทยเอ้าท์รีชเป็ นคริ สตจักรที่กระตือรื อร้นมาก ในการประกาศพระกิตติ
คุณ เอ้าท์รีชสมชื่อจริ ง ๆ แต่ก็ไปไม่ถึงเป้ าหมาย ที่ต้ งั ไว้ ดูตามหลักการเพิ่มพูนคริ สตจักร (Church
Growth) น่าจะเป็ นไปได้ตามเป้ าหมาย คนที่อพยพเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยูจ่ ะมีใจเปิ ดกว้างรับพระกิตติคุณ
มากกว่าคนที่ไม่ได้อพยพไปไหน ทฤษฎีการเพิ่มพูนคริ สตจักรของแมคกัฟแวนและแวกเนอร์ คงใช้
ไม่ได้สาหรับคนไทย ไม่วา่ จะเป็ นคนไทยในสหรัฐอเมริ กา หรื อในประเทศไทย
คนไทยในลอสแองเจลิสบางคนสมัยอยูเ่ มืองไทย ไม่ค่อย
สนใจไปวัดไปวาแต่พออพยพไปอยูส่ หรัฐอเมริ กา สนใจไปวัดมาก
ขึ้น วัดไทยในลอสแองเจลิส ผูเ้ ขียนเข้าใจว่า คนไทยคงคิดถึงบ้านที่
เมืองไทย เห็นวัดแล้วทาให้คลายความคิดถึงบ้านลงบ้าง ในชัว่ โมง
เรี ยนพระคัมภีร์อาจารย์วชิ าญได้พดู ถึงรู ปแบบ
(Form)
และ
ความหมาย (Meaning) ผูเ้ ขียนคิดว่าถ้าเราจะสร้างโบสถ์ ให้มีลกั ษณะ
เหมือนวัดก็คงจะดี
สมาชิกของไทยเอ้าท์รีช คงคิดถึงบ้านที่เมืองไทย เหมือนคนไทยที่อยูต่ ่างแดน จึงทุ่มงานหลาย
อย่างมาเมืองไทยสนับสนุนด้านการเงินแก่ ศิษยาภิบาลผูป้ ระกาศ นักเรี ยนพระคริ สตธรรมวิทยาลัยพระ
คริ สตธรรมกรุ งเทพฯ องค์การพันธกิจสัมพันธ์เมตตา คริ สตจักรโคราช โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมเบ็ธ
เอลแม่สาย และโครงการด้านเกษตรกรรม
ดร.วิชาญ ฤทธิ์ นิมิต นอกจากเป็ นศิษยาภิบาล ของคริ สตจักรไทยเอ้าท์รีชแล้ว ท่านยังเป็ น
อาจารย์สอนวิทยาลัยพระคริ สตธรรมนานาชาติ (International Theological Seminary) เท่าที่ผเู ้ ขียน
ทราบ คริ สตจักรเกาหลีในสหรัฐอเมริ กาเป็ นผูร้ ิ เริ่ มต้นไอทีเอส (I.T.S.) โดยเช่าอาคารส่ วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยวิลเลี่ยมคาเรย์ เมืองพาซาตีน่า ต่อมาย้ายไปอยูใ่ นลอสแองเจลิส ปั จจุบนั นี้อยูท่ ี่
International Theological Seminary, 3215-3225 North Tyler Ave.,El Monte, CA 91731 เงินส่ วนมาก
ได้รับการสนับสนุนจาก คริ สตจักรเกาหลีและคริ สตจักรจีนในสหรัฐอเมริ กา คนไทยที่เคยเรี ยนและ
กาลังเรี ยนที่ไอทีเอส เท่าที่ผเู ้ ขียนจาได้คือ อาจารย์สมนึกน้องภรรยาของอาจารย์สมพร พงศ์อุดม
อาจารย์มาโนช แจ้งมุจ อาจารย์มนตรี ธราธิปธิติกุล อาจารย์วฒั นา พรหมโคตร และอาจารย์จานงค์
ลูกเขยคุณจันทร์ สวยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโอเวอร์ บรุ๊ ค บางท่านผูเ้ ขียนจานามสกุลไม่ได้ จึงต้องใช้วธิ ี จา
แบบพระคัมภีร์เดิม (พันธสัญญาเดิม) คนนี้ เป็ นลูกของคนนั้น เกี่ยวดองเป็ นญาติกบั คนโน้น
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ศจ. ดร.วิชาญ นอกจากเป็ นอาจารย์แล้ว กาลังคิดจะเป็ นนักเรี ยนกล่าวคือกาลังคิดจะลงทะเบียน
เรี ยนปริ ญญา Th.D. เป็ นศิษย์พระเยซูตอ้ งเรี ยนตลอดชีวติ “จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรี ยนจากเรา”
(มัทธิว 11:29)

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 62 ฉบับที่ 527 พฤษภาคม 1994, หน้า 33-34, 44.
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