อาลัย.....

ดร.ฟรานซิส ยูจเี นีย ฮัดจินส์
ดร.ฟรานซิส ยูจีเนีย ฮัดจินส์เป็ นบุตรสาวของนางไอดา ยูจีเนีย วูดฮัดจินส์ และนายธอมัส วิ
ลเลียม ฮัดจินส์ เกิดเมื่อ ค.ศ. 1921 ที่เมืองวิคตอเรี ย รัฐเวอร์ จิเนีย ท่านสาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมในลูเนน
เบอร์ก และปริ ญญตรี ทางการศึกษาจากวิทยาลัยลองวูด รัฐเวอร์ จิเนียภายหลังการศึกษาท่านทางานเป็ น
ครู ในแอคคอแมคเคาตี้อยูห่ ลายปี
จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อด้านคริ สเตียนศึกษาที่พระคริ สตธรรมแบ๊พ
ติสท์ เมืองลูส์วลิ ล์ รัฐเคนตัก๊ กี้ นอกจากนี้ท่านยังเป็ นผูอ้ านวยการศึกษาแบ๊พติสท์ที่วทิ ยาลัยแมรี่
วอชิงตันอีกด้วย ปี ค.ศ. 1948 ท่านสาเร็ จการศึกษาปริ ญญาโทศาสนศาสตร์ดา้ นพันธสัญญาเดิมจากพระ
คริ สตธรรมซาร์ อีสเทเฟร์ น ในเวคฟอเรสนอร์ ธ แคโรไลนา และท่านได้รับแต่งตั้งจากคณะแบ๊พติสท์
พันธกิจต่างประเทศให้ไปทางานที่กวางตุง้ ปี ค.ศ. 1950 เมื่อคอมมิวนิสต์ขบั ไล่มิชชันนารี ท้ งั หมดออก
จากประเทศจีน ท่านจึงไปทางานที่มาเก๊าซึ่ งเป็ นอาณานิคมของโปรตุเกสอยูใ่ กล้กบั ฮ่องกง ดร.ฮัดจินส์
ทางานที่มาเก๊าอยูส่ องปี จึงถูกส่ งมายังประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1952
ดร. ฟรานซิ ส อี ฮัดจินส์ เป็ นหนึ่งในมิชชันนารี จากเซาร์ เธิ ร์นแบ๊บติสท์รุ่นแรก ๆ ในประเทศ
ไทย และได้ช่วยพัฒนาพระคริ สตธรรมแบ๊พติสท์ที่กรุ งเทพฯ ซึ่ งท่านทางานจนถึงปี ค.ศ. 1980 ในปี
ค.ศ. 1974 ท่านสาเร็ จการศึกษาปริ ญญาเอกทางพันธสัญญาเดิมจากพระคริ สตธรรมยูเนี่ ยน เมือง

ริ ชมอนด์ รัฐเวอร์ จิเนีย ค.ศ. 1981 ดร.ฟรานซิ ส อี ฮัดจินส์ ได้รับการสนับสนุนจากคณะพันธกิจเซาร์
เธอร์ นแบ๊พติสท์ร่วมกับคณะพันธกิจอเมริ กาแบ๊พติสท์ เข้าร่ วมงานกับสภาคริ สตจักรในประเทศไทยมา
เป็ นอาจารย์ประจาสอนวิชาพันธสัญญาเดิมที่คณะศาสนาศาสตร์ แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพเป็ น
เวลา 6 ปี และเกษียณใน ค.ศ. 1987
1

ค.ศ. 1989 และ ค.ศ. 1990 ดร.ฟรานซิส อี ฮัดจินส์ กลับมาเป็ นอาสาสมัครสอนหนึ่งภาค
การศึกษาในแต่ละปี ที่คณะศาสนาศาสตร์ แมคกิลวารี ท่านวางแผนที่จะกลับมาสอนอีกครั้งหนึ่งในเดือน
มิถุนายน 1992 เมื่อท่านรู ้ตวั ว่าเป็ นมะเร็ ง และหลังจากรับการรักษาจนคิดว่าหายแล้ว ท่านจึงวางแผนจะ
กลับมาประเทศไทยอีกครั้งเดือนมิถุนายน 1996 ทว่าก่อนเดินทางเพียงเดือนเดียวโรคมะเร็ งของท่านก็
กลับกาเริ บขึ้นอีก
หลังจากเกษียณอายุ ดร.ฟรานซิ ส อี ฮัดจินส์ อุทิศเวลาให้กบั คริ สตจักรริ เวอร์ โรดแบ๊พติสท์ ซึ่ ง
ท่านเคยเป็ นผูอ้ านวยการการศึกษาทางศาสนาของคริ สตจักร นอกจากนี้ท่านยังรับหน้าที่เป็ นประธาน
ของคณะกรรมการมัคนายกของคริ สตจักรอาจารย์พิเศษสอนพันธสัญญาเดิมที่พระคริ สตธรรมริ ชมอนด์
แบ๊พติสท์อีกด้วย
ช่วงที่อยูใ่ นประเทศไทย ดร.ฟรานซิ ส อี ฮัดจินส์ ได้แปลหนังสื อมากกว่า 17 เล่ม เพื่อใช้ใน
การศึกษาทางศาสนศาสตร์ ท่านแปลและทาหน้าที่บรรณาธิ การหนังสื อเกี่ยวกับคาสอนของคริ สต์และ
พุทธชื่อ Talks under the Shade of the Bo Tree ท่านเขียนเรื่ อง Temples of the Dawn ซึ่งเป็ นหนังสื อ
สาหรับคณะแบ๊พติสท์พนั ธกิจต่งประเทศ เพื่อการตีความหมายพันธกิจในคริ สตจักรอเมริ กนั และ
ผลงานชิ้นสาคัญที่สุดเล่มหนึ่ งของท่านก็คือการแปลวรรณกรรมคลาสสิ กทางศาสนศาสตร์ เรื่ อง
A
History of lsrael ของ ดร.จอห์น ไบรท์ ออกเป็ นภาษาไทยซึ่ งหนังสื อเล่มนี้กาลังอยูใ่ นระหว่างการพิมพ์
โดยโครงการตาราคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี มหาวิทยาลัย พายัพ

เมื่อวันอังคารที่ 5 สิ งหาคม 1997 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนมัสการแฮมลิน คณะศาสนศาสตร์แมค
กิลวารี ได้จดั นมัสการระลึกถึง ดร.ฟรานซิส อี ฮัดจินส์ ซึ่งเคยเป็ นอาจารย์ผสู้ อนในคณะศาสนศาสตร์
แมคกิลวารี เป็ นเวลาหลายปี
และได้เสี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ งที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาเมื่อกลางเดือน
กรกฏาคม 1997 ที่ผา่ นมา โดยเชิญ ศาสนาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยพายัพ เป็ นผูเ้ ทศนา
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ดร.ฟรานซิ ส อี ฮัดจินส์ เป็ นมะเร็ งกระดูกซึ่ งทาให้ท่านหกล้มและกระดูกหักเมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม 1997 ท่านเสี ยชีวติ ที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ เมืองริ ชมอนด์ รัฐเวอร์ จิเนี่ย เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 1997 ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากพี่สาวที่รักท่านคือคุณเอเลน สตีเฟนสัน ดร.ฟรานซิส อี
ฮัดจินส์ ได้รับการเผาและเถ้าของท่านถูกฝังไว้ในสุ สานของคริ สตจักรริ เวอร์ โรดที่เมืองริ ชมอนด์ รัฐ
เวอร์จิเนีย
ดร. ฟรานซิ ส อี ฮัดจินส์ เป็ นที่รักยิง่ ของบรรดานักศึกษาและเพื่อน ๆ ของท่าน ท่านเป็ นผูห้ นึ่ง
ซึ่งเราราลึกถึงในฐานะอาจารย์ที่รัก นักวิชาการ เพื่อนผูอ้ ุทิศตน และเป็ นสุ ภาพสตรี คริ สเตียนที่โดดเด่น
ผูเ้ ปี่ ยมด้วยน้ าใจกรุ ณา เราทั้งหลายได้รับพระพรมากมายในวันเวลาที่ท่านอยูร่ ่ วมกับพวกเรา
ขอบพระคุณพระเจ้า

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 66 ฉบับที่ 568 ตุลาคม 1997, หน้า 39-40.
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