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کلیساي انگلیسي سنت آلبان در کپنهاگ
کلیسای سنت آلبان ،تنها کلیسای انگلیسي (اسقفی) در
دانمارک است که در سال  5881وقف شد .تا آن زمان ،مسیحیان
انگلیسی زبان در سالنهای مختلف اجارهای در کپنهاگ و
السینور ] [Helsingørبراي عبادت گردهم ميآمدند .سنت آلبان
بخشی از کلیسای انگلیسي است که توسط اسقف اعظم کانتربری
هدايت شده و در قلمرو اسقفي اروپا قرار دارد .آيین
عبادت در اين کلیسا مانند کلیسای انگلستان است.

ساخت کلیسا
بعد از حدود  03سال تالش و جمعآوری اعانات ،کلیسا بین سالهاي  5881و
 5881ساخته شد .محل اين کلیسا که در نزديکی کاخ سلطنتی قرار دارد با
کمک شاهزاده خانم الکساندرا ( ،)5811-5291دختر پادشاه دانمارک
ً با
کريستین نهم ( )5858-5231و همسرش ادوارد ،شاهزادة ولز که بعدا
عنوان ادوارد هفتم شاه بريتانیا شد تهیه گرديد .شاهزاده ادوارد عالقة
زيادی به اين پروژه داشت و رئیس کمیته جمعآوری اعانه در لندن بود.
شاهزاده خانم همراه با شاهزاده ،شاه کريستین نهم و ملکه لوئیس،
تزار روسیه و زنش (خواهر الکساندرا) ،اعضايي از خانوادههاي سلطنتي
يونان و کشورهاي اسکانديناوي سنگ بناي اين کلیسا را در  52سپتامبر
 5881گذاشته و بعد از دو سال براي وقف کلیسا در  51سپتامبر 5881
بازگشت.

نماي بیرون کلیسا
کلیساي سنت آلبان يک نمونة فاخر و متقدم از معماری گوتیک
ِر آرتور بلومفیلد ][Sir Arthur Blomfield
ويکتوريايي است که توسط معمار س
طراحی شده و تحت نظارت معمار دانمارکی پروفسور ل .فنجر ][L. Fenger

اجرا شد .عليرغم ظاهر انگلیسی کلیسا ،بسیاری از مصالح ساختمانی آن
از دانمارک است .تراشهاي سنگي از سنگ آهک فاکسه ] [Faxeو پوشش
ديوارهای خارجی از سنگ چخماق استونس ] [Stevnsاست که هر دو از جنوب
شلند ] [Sealandتهیه شدهاند .مناره از سنگ برش خورده از اولند ][Öland
در سوئد ساخته شده است .سقف با کاشیهاي بروزلي ] [Broseleyاز شروپشاير
] [Shropshireپوشیده شده است .به خاطر نوع زمین ،کلیسا روي تیرپايهها
ساخته شده است و کف سرداب کلیسا در زير سطح آبهای محلی و توسط يک
پمپ خودکار خشک نگه داشته ميشود.

درون کلیسا
به غیر از افزودن پنجرههای يادبود ،ساختمان کلیسا نسبت به سال 5881
تغییرات اندکي داشته و فقط روشنايی الکتريکی و يک سیستم حرارت
مرکزی در اوايل دهة  5203نصب و راهاندازی شده است .روية داخلي
ديوارها و گچبريها از سنگ آهک فاکسه سفید است .کاشیهای کف توسط
شرکت کاشی کمپبل ] [Campbellاز استافوردشاير ] [Staffordshireاهدا شده است.
حوض غسل تعمید (که در کنار درب ورودي کلیسا براي استقبال از اعضاء
قرار دارد) ،منبر و ديوار پشت محراب از گل پخته قرمز مايل به
قهوهای بوده و هديهای از شرکت دالتون] [Doulton & Coاز لندن است.

ارگ کلیسا در سال  5881در لندن و توسط جي.دابلیو.واکر و سان [J.W.
] Walker and Sonساخته شده و هنوز در پوشش اصلي خود قرار دارد .طي
سالهاي  9331/1در دورهام توسط هريسون ] [Harrison & Harrisonترمیم شده و

دامنه آن به  5183لوله رسید .ناقوسهاي واقع در برج کلیسا همان
مجموعه اصلی متشکل از هشت ناقوس لولهاي هارينگتون ] [Harringtonاست که
در سال  5881نصب شده است (برج برای ناقوسهاي بزرگتر ساخته نشده
است) .در سال  9350هفت ناقوس ديگر ساخته شده توسط هارينگتون به
مجموعة قبلي افزوده شد .ناقوسها قبل و بعد از مراسم عبادي نواخته
شده و همچنین سر هر ساعت با نواي متفاوتي نواخته ميشوند.
پنجرههای شیشهای منقوش از سه دوره متفاوت است .پنجرههاي واقع در
قسمت اصلی کلیسا به سبک ويکتوريايي بوده و توسط هیتون ،باتلر و بین
] [Heaton, Butler and Bayneبین سالهاي  5881تا  5235در لندن ساخته شده است.
پنجرههاي واقع در راهرو به عنوان بخشی از بنای يادبود الکساندرا
توسط جفری وب ] [Geoffrey Webbدر اواخر دهة  5293ساخته شده و پنجرههاي
واقع در کلیسای کوچک ،پنجره يادبود شاهزاده خانم ويگو ][Princess Viggo
توسط يک شرکت محلی در سال  5215ساخته شده است .طي يک پروژة بزرگ
حفاظتي در سالهاي  9355/9پنجرههای سبک ويکتوريا تمیز شده و به طور
کامل با سرب اندوده شد.

سنت آلبان
اين کلیسا به نام شهید اول انگلستان ( 030بعد از میالد) سنت آلبان
نامگذاري شده است .آلبان يک سرباز رومی بود که به يک کشیش براي فرار
از آزار و اذيت پناه داد .او ملهم از آموزشهاي کشیش ،زماني که
سربازان در تعقیب او وارد شدند ،خود را در لباس کشیش قرار داده و
تسلیم کرد .زماني که به اعدام محکوم شد اعالم کرد" :من به خدای حقیقی
و زنده عبادت و پرستش ميکنم که خالق همه چیز است ".کشیش نیز با
الهام از ايمان و شجاعت آلبان خود را تسلیم کرد .بر اين اساس آثار
آلبان به کلیساي مريم مقدس و سنت آلبان در اودنسة ] [Odenseدانمارک
برده شد ،جايي که در آن نام سنت آلبان هنوز هم مورد تکريم است.
مطالب بیشتر در مورد تاريخ کلیسا در يک دفترچة راهنما به نام
"راهنما و تاريخچة سنت آلبان" در ورودي کلیسا در دسترس است.

امروز
ما يک خانواده کلیسايي بین المللی و فراگیر هستیم که ضمن پرستش
خدا در کلیسای انگلیسي ،به مردمان عقیدههای مختلف مسیحی و همچنین
به آنهايي که در جستجوی ايمان به خدا هستند خوشآمد ميگويیم .در
حال حاضر در جمع ما کساني از  99کشور مختلف حضور دارند و در طول
تابستان تعداد زيادي بازديدکننده داريم که با ما عبادت ميکنند.
همچنین يک گروه از آرهوس ] [Aarhusنیز هستند که هشت بار در سال در
کلیسای مولونگس ] [Møllevangsديدار ميکنند.
اگر وقت داشته باشید ،فرصتي برای شما هست که قبل از رفتن يک شمع
روشن کرده و در کلیسا با اين نیت دعايي بکنید.

چون کلیسا هیچ حمايت مالی از انگلستان و يا از دانمارک دريافت
نمیکند ،هر کمکي با سپاسگزاری پذيرفته ميشود.
کمکهاي مالی خود را در سیني نذورات و يا هشتي کلیسا قرار دهید.
با تشکر از شما برای بازديد از سنت آلبان و دعاي خیر براي شما
امیدواريم به زودی دوباره شما را ببینم.
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