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พนัธกจิ พนัธกร และพนัธกจิวทิยา 

(Mission, Missionary and Missionlogy) 

สมพงศ์ โพธิคม 

คริสตจักรไทยเอ้าท์รีช 
(THE OUTREACH CHURCH) 

คริสตจกัรไทยเอา้ทรี์ชตั้งอยูท่ี่ 978 North Lake Avenue, Pasadena, Califoria 91104,U.S.A. 
Tel. (818) 797-3777 ผูเ้ขียนไปเยีย่มคริสตจกัรน้ีเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 13 มีนาคม ค.ศ. 1994 มีขอ้มูลมาเสนอ
ท่านผูอ่้านอยา่งยอ่ ๆ ดงัน้ี 

ปลายปี ค.ศ. 1978 มีคริสตชนไทยประมาณสามส่ีคน ไดป้ระชุมกนัตามบา้น ทุกคืนวนั
พฤหสับดี เพื่อศึกษาพระคมัภีร์และอธิษฐาน โดยตั้งช่ือกลุ่มวา่ “กลุ่มไมตรีสัมพนัธ์” ต่อมากลุ่มน้ีไดเ้ชิญ 
ศจ.ดร.วชิาญ ฤทธ์ินิมิต เป็นผูน้ าของกลุ่ม 

อาจารยว์ชิาเกิดเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม ค.ศ. 1942 รับเช่ือเป็นคริสเตียนเม่ือปี ค.ศ. 1960 ท่ี อ. 
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ปี ค.ศ. 1962-1965 ศึกษาท่ี Bethel Bible Institute กรุงเทพฯ ปี 
ค.ศ. 1965-1966 เป็นศิษยาภิบาลคริสตจกัรประชาคมกรุงเทพฯ ปี ค.ศ. 
1966-1970 ศึกษาต่อท่ี Bethel College รัฐมินิโซดา้ ปี ค.ศ. 1970-1974 
กลบัเมืองไทยเป็นศิษยาบาลคริสตจกัรประชาคม เป็นผูอ้  านวยการ
สถานคริสเตียนบริการ และเป็นผูอ้  านวยการอนุชนคริสตจกัรภาค 12 
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ปี 1974-
1977 เรียนท่ี Bethel Seminaryรัฐมินิ

โซตา้ ไดป้ริญญา Master of Divinity (M.Div.)ทางดา้นอภิบาลศิลป์แนะ
แนว (Pastoral Counseling) ปี ค.ศ. 1977-1979 ไดป้ริญญาเอก (Doctor of 
Ministry) ดา้นพระราชกิจครอบครัว (Family Ministry) จากวทิยาลยัพระ
คริสตธรรมฟูเลอร์ ดร.วชิาญเป็นศาสนาจารยส์ังกดัคริสตจกัร
อเมริกนัแบบ๊ติสต ์แต่คริสตจกัรไทยเอา้ทรี์ชเป็นคริสตจกัรอิสระไม่สังกดั
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คณะนิกาย 
ปลายปี ค.ศ. 1979 กลุ่มไมตรีสัมพนัธ์ไดจ้ดัตั้งเป็นคริสตจกัร

เอา้ทรี์ช มี ศจ.ดร.วชิาญ ฤทธ์ินิมิตเป็นศิษยาภิบาลทางคริสตจกัรได้
เช่าสถานท่ี ของ  Lake Avenue Congregational Church เป็นท่ี
นมสัการ ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 ไดย้า้ยไปนมสัการท่ี Calvary Baptist 
Church บนถนนโคโลราโด ถนนสายน้ีมีช่ือเสียงดา้นการแห่บุบผา
ชาติ (Rose Parade) วนัท่ี 2 มกราคม ค.ศ. 1989 คริสตจกัรไทยเอา้ท์
รีส มีท่ีดินและอาคารโบสถเ์ป็นของตวัเอง เป็นคริสตจกัรไทยแห่ง

แรกในสหรัฐอเมริกาท่ีมีอาคารโบสถเ์ป็นของตนเองเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิก 
ท่ีวา่เป็นความภูมิใจของสมาชิกสังเกตจการท่ีผูเ้ขียนไปเยี่ยม 

ไปร่วมเรียนพระคมัภีร์นมสัการและรับประทานอาหาร มีโอกาส
สนทนากบัสมาชิกหลายคน สมาชิกจะพดูดว้ยความภูมิใจวา่คริสตจกัร
ไทยเอา้ทรี์ชเป็นคริสตจกัรไทยคริสตจกัรแรกในสหรัฐอเมริกา ท่ีมี
อาคารสถานท่ีเป็นของตวัเอง ความจริงผูเ้ขียนเคยไปเยีย่มคริสตจกัรน้ี 
เม่ือประมาณหา้ปีมาแลว้หลงันมสัการแลว้มีการรับประทานอาหาร
เท่ียงร่วมกนัโดยสมาชิกบริจาคค่าอาหารคนละหน่ึงเหรียญ ส าหรับปีน้ี
สมาชิกบริจาคค่าอาหารคนละสามเหรียญ จะเห็นวา่ค่าครองชีพ ในแคลิฟอร์เนียสูงข้ึน แต่สมาชิก
บริจาคดว้ยความเตม็ใจ 

ผูเ้ขียนไดเ้รียนถามอาจารยว์ิชาญเร่ืองอนาคตของเด็ก วา่จะท าอยา่งไร จะใชเ้พลงอะไรในการ
นมสัการ และจะนมสัการเป็นภาษาอะไร ปัจจุบนัน้ีไทยเอา้ทรี์ช ใชห้นงัสือเพลงชีวติคริสเตียนในการ
นมสัการ อาจารยว์ชิาญคิดวา่ ในอนาคตคงตอ้งใชเ้พลงนมสัการภาษาองักฤษ และนมสัการเป็น
ภาษาองักฤษอยา่งไรก็ตาม ไทยเอา้ทรี์ชมีโรงเรียนภาษาไทย พยายามใหอ้นุชนเรียนภาษาไทย ในวนัท่ี
ผูเ้ขียนไปเยีย่ม มีอนุชนอายปุระมาณแปดขวบ ข้ึนไปอ่านพระคมัภีร์ภาษาไทย ในปี ค.ศ. 1989 ไทยเอา้ท์
รีชมีอนุชนประมาณหกสิบคนดูในรายงาน ไทยเอา้ทรี์ชมีนิมิตหลายอยา่งท่ีชดัเจน แต่ตามความเขา้ใจ
ของผูเ้ขียนคิดวา่นิมิตเก่ียวกบัอนุชนยงัไม่ค่อยชดัเจน คิดวา่คงก าลงัคน้หานิมิต เหมือนคริสตจกัรไทย
อ่ืน ๆ ในสหรัฐอเมริกา 

ภายในปี ค.ศ. 2000 ไทยเอา้ทรี์ชตั้งเป้าไวว้า่ จะสร้างคริสตจกัรไทยสิบแห่ง ในสหรัฐอเมริกา
ใหเ้รายอ้นกลบัไปดูเป้าหมายในปี ค.ศ. 1989 ผูเ้ขียนขออนุญาตยกมาแต่เป้าหมายเดียวคือ “ Thai 
Outreach ได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างสาวก ด้วยความเช่ือว่าในปี ค.ศ. 1992 เราจะมีสาวกในคริสตจักร 
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Thai Outreach เมือง Pasadena 500 คน” ปีน้ี ค.ศ. 1994 ไทยเอา้ทรี์ชมีสมาชิกไม่ถึง 200 ในบรรดา
คริสตจกัรไทยในลอสแองเจลิส ไทยเอา้ทรี์ชเป็นคริสตจกัรท่ีกระตือรือร้นมาก ในการประกาศพระกิตติ
คุณ เอา้ทรี์ชสมช่ือจริง ๆ แต่ก็ไปไม่ถึงเป้าหมาย ท่ีตั้งไว ้ ดูตามหลกัการเพิ่มพนูคริสตจกัร (Church 
Growth) น่าจะเป็นไปไดต้ามเป้าหมาย คนท่ีอพยพเปล่ียนถ่ินฐานท่ีอยูจ่ะมีใจเปิดกวา้งรับพระกิตติคุณ 
มากกวา่คนท่ีไม่ไดอ้พยพไปไหน ทฤษฎีการเพิ่มพนูคริสตจกัรของแมคกฟัแวนและแวกเนอร์ คงใช้
ไม่ไดส้ าหรับคนไทย ไม่วา่จะเป็นคนไทยในสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศไทย 

คนไทยในลอสแองเจลิสบางคนสมยัอยูเ่มืองไทย ไม่ค่อย
สนใจไปวดัไปวาแต่พออพยพไปอยูส่หรัฐอเมริกา สนใจไปวดัมาก
ข้ึน วดัไทยในลอสแองเจลิส ผูเ้ขียนเขา้ใจวา่ คนไทยคงคิดถึงบา้นท่ี
เมืองไทย เห็นวดัแลว้ท าให้คลายความคิดถึงบา้นลงบา้ง ในชัว่โมง
เรียนพระคมัภีร์อาจารยว์ชิาญไดพ้ดูถึงรูปแบบ (Form) และ
ความหมาย (Meaning) ผูเ้ขียนคิดวา่ถา้เราจะสร้างโบสถ ์ใหมี้ลกัษณะ
เหมือนวดัก็คงจะดี 

สมาชิกของไทยเอา้ทรี์ช คงคิดถึงบา้นท่ีเมืองไทย เหมือนคนไทยท่ีอยูต่่างแดน จึงทุ่มงานหลาย
อยา่งมาเมืองไทยสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ ศิษยาภิบาลผูป้ระกาศ นกัเรียนพระคริสตธรรมวทิยาลยัพระ
คริสตธรรมกรุงเทพฯ องคก์ารพนัธกิจสัมพนัธ์เมตตา คริสตจกัรโคราช โรงเรียนพระคริสตธรรมเบธ็
เอลแม่สาย และโครงการดา้นเกษตรกรรม 

ดร.วชิาญ ฤทธ์ินิมิต นอกจากเป็นศิษยาภิบาล ของคริสตจกัรไทยเอา้ทรี์ชแลว้ ท่านยงัเป็น
อาจารยส์อนวทิยาลยัพระคริสตธรรมนานาชาติ (International Theological Seminary) เท่าท่ีผูเ้ขียน
ทราบ คริสตจกัรเกาหลีในสหรัฐอเมริกาเป็นผูริ้เร่ิมตน้ไอทีเอส (I.T.S.) โดยเช่าอาคารส่วนหน่ึงของ
มหาวทิยาลยัวลิเล่ียมคาเรย ์ เมืองพาซาตีน่า ต่อมายา้ยไปอยูใ่นลอสแองเจลิส ปัจจุบนัน้ีอยูท่ี่ 
International Theological Seminary, 3215-3225 North Tyler Ave.,El Monte, CA 91731 เงินส่วนมาก
ไดรั้บการสนบัสนุนจาก คริสตจกัรเกาหลีและคริสตจกัรจีนในสหรัฐอเมริกา คนไทยท่ีเคยเรียนและ
ก าลงัเรียนท่ีไอทีเอส เท่าท่ีผูเ้ขียนจ าไดคื้อ อาจารยส์มนึกนอ้งภรรยาของอาจารยส์มพร พงศอุ์ดม 
อาจารยม์าโนช แจง้มุจ อาจารยม์นตรี ธราธิปธิติกุล อาจารยว์ฒันา พรหมโคตร และอาจารยจ์  านงค ์
ลูกเขยคุณจนัทร์สวยเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค บางท่านผูเ้ขียนจ านามสกุลไม่ได ้จึงตอ้งใชว้ธีิจ  า
แบบพระคมัภีร์เดิม (พนัธสัญญาเดิม) คนน้ีเป็นลูกของคนนั้น เก่ียวดองเป็นญาติกบัคนโนน้ 
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ศจ. ดร.วชิาญ นอกจากเป็นอาจารยแ์ลว้ ก าลงัคิดจะเป็นนกัเรียนกล่าวคือก าลงัคิดจะลงทะเบียน
เรียนปริญญา Th.D. เป็นศิษยพ์ระเยซูตอ้งเรียนตลอดชีวติ “จงเอาแอกของเราแบกไวแ้ลว้เรียนจากเรา” 
(มทัธิว 11:29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 62 ฉบบัท่ี 527 พฤษภาคม 1994, หนา้ 33-34, 44. 


