THAI

โบสถ์ Anglican “St Alban”, Copenhagen
โบสถ์ St Alban เป็ นโบสถ์นิกาย Anglican (Episcopal) เพียงแห่ งเดียวในประเทศ
เดนมาร์ ก สร้ า งเสร็ จ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2430 (ค.ศ. 1887) โดยก่ อ นหน้า นั้น ชาวคริ ส ต์ที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษจะรวมตัวกันเพื่อทาพิธีทางศาสนาโดยเช่าหอประชุ มต่างๆ ในเมือง Copenhagen
และ Elsinore (Helsingør) โบสถ์ St Alban เป็ นหนึ่งในโบสถ์นิกาย Anglican ที่กระจายอยู่
ทัว่ โลก ซึ่ งมีหวั หน้าบาทหลวงแห่ งแคนเทอบูรี่ (Archbishop of Canterbury) เป็ นผูน้ าทาง
ศาสนา อยู่ภายใต้เขตการปกครองของบาทหลวงแห่ งยุโรป โดยพิธีทางศาสนาจะดาเนิ น
ตามนิกาย Church of England

การก่อสร้าง

หลังจากความพากเพียร อุตสาหะ และการระดมทุน กว่า 30 ปี โบสถ์ St Alban ได้ถูกสร้างระหว่างปี
พ.ศ. 2428 – 2430 (ค.ศ. 1885 - 1887) สถานที่ต้ งั อยู่ใกล้พระราชวัง (the Royal Palace) โดยพระกรุ ณาของ
เจ้าหญิงอเล็กซานดร้า (พ.ศ. 2387 – 2468, ค.ศ. 1844 - 1925) พระราชธิดาในกษัตริ ยค์ ริ สเตียนที่ 9 แห่ งเดนมาร์ ก
(พ.ศ. 2361 – 2449, ค.ศ. 1818 - 1906) และพระสวามี เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่ งเวลส์ ซึ่ งต่อมาคือกษัตริ ยเ์ อ็ดเวิร์ดที่ 7
แห่งอังกฤษ ผูซ้ ่ ึ งให้ความสนพระทัยต่อการระดมทุนเป็ นอย่างมาก โดยทรงรับเป็ นประธานคณะกรรมการระดม
ทุนแห่งลอนดอน
เจ้า หญิ ง อเล็ ก ซานดร้ า ทรงวางศิ ล าฤกษ์ เมื่ อ วันที่ 19 กันยายน 2428 โดยเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด กษัตริ ย ์
คริ สเตียนที่ 9 พระราชิ นีหลุ ยส์ พระเจ้าซาร์ และพระราชิ นีแห่ งรั สเซี ย (น้องสาวของเจ้าหญิงอเล็กซานดร้ า )
สมาชิ กราชวงศ์ก รี กและราชวงศ์ใ นกลุ่ มสแกนดิ เนเวีย ทรงเสด็ จร่ วมในพิธี พร้ อมทั้ง ได้ท รงกลับมาร่ วมพิ ธี
เสกเปิ ดในอีกสองปี ต่อมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2430

สถาปัตยกรรมภายนอกของโบสถ์

โบสถ์ St Alban เป็ นตัวอย่างของสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ควิคทอเรี ยนยุคแรกๆ ของอังกฤษ ออกแบบ
โดยเซอร์ อาร์ เธอร์ บลอมฟิ ลด์ (Sir Arthur Blomfield) สถาปนิ กที่ออกแบบโบสถ์สไตล์วิคทอเรี ยนและเสร็ จ
สมบูรณ์ ภายใต้การดูแลของสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ศาสตราจารย์ แอล. เฟนเกอร์ (L. Fenger) แม้วา่ จะเป็ นโบสถ์
แบบอังกฤษ วัสดุส่วนใหญ่ได้มาจากในประเทศเดนมาร์ ก โดยหิ นที่ใช้ประดับเป็ นหิ นปูนจากเมือง Faxe ผนัง
ด้านนอกทาด้วยหิ นไฟจากเมือง Stevns ซึ่ งเมืองทั้งสองตั้งอยูท่ างตอนใต้ของเกาะ Sealand ส่ วนปลายยอดของ
โบสถ์สร้างด้วยหิ นตัดจากเมือง Öland ประเทศสวีเดน หลังคามุงกระเบื้อง Broseley จากเมือง Shropshire ด้วย
ลักษณะทางธรรมชาติของพื้นดิน โบสถ์จึงต้องสร้างอยูบ่ นคานและบริ เวณที่ฝังศพอยูต่ ่ากว่าระดับน้ าทะเลปกติ
ซึ่ งได้รับการดูแลให้แห้งอยูเ่ สมอด้วยปั๊ มน้ าอัตโนมัติ

สถาปัตยกรรมภายในของโบสถ์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2430 ภายในโบสถ์มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก นอกจากอนุ สรณ์และหน้าต่างที่สร้างขึ้น
เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ ต่างๆ แล้ว มีเพียงการติดตั้งระบบแสงสว่างและระบบทาความร้อนในช่ วงต้นทศวรรษ 1930
(พ.ศ. 2473) ผนังด้านในก่อและฉาบด้วยหิ นปูนสี ขาวคุณภาพดีจากเมือง Faxe พื้นกระเบื้องได้รับการอนุ เคราะห์
จากบริ ษทั กระเบื้อง Campbell เมือง Staffordshire บริ เวณด้านหน้า (บริ เวณประตูตอ้ นรับสมาชิ กเพื่อ ร่ วมพิธี
ล้างบาป) แท่นพิธีและฉากหลังของแท่นบูชาเป็ นดิ นเผา terracotta และ Doulton ซึ่ งเป็ นของขวัญจากบริ ษทั
Doulton & Co จากลอนดอน

ตัวออร์ แกนสร้างจากลอนดอน ในปี พ.ศ. 2430 โดย J.W. Walker และบุตรชาย และยังคงอยูใ่ นโครง
กรอบดั้งเดิม มีเพียงนาไปซ่ อมแซมที่เมือง Durham ระหว่าง พ.ศ. 2547 – 2548 โดย Harrison & Harrison และ
ได้เพิ่มจานวนปี่ เป็ น 1,480 ท่อ ส่ วนระฆังบนหอคอยเป็ นแบบท่อ Harrington 8 เส้น ติดตั้งในปี 2430 (หอคอย
ของโบสถ์ไม่ได้สร้างสาหรับระฆังขนาดใหญ่) ปี 2556 ได้มีการเพิ่มระฆังพิเศษสร้างโดย Harrington อีก 7 ใบ
ในวันเดี ยวกัน โดยจะมีการตีระฆังก่อนและหลังพิธีต่างๆ รวมทั้งมีการตีระฆังทุก 15 นาที และมีการเล่นเพลง
สวดต่างๆ ทุกชัว่ โมง
ส าหรั บ หน้า ต่ า งกระจกสี ม าจาก 3 ช่ วงเวลาที่ ต่า งกัน โดยหน้า ต่ า งในส่ ว นส าคัญ ที่ สุ ดของโบสถ์
เป็ นแบบวิคทอเรี ยน สร้างจากลอนดอน ระหว่าง พ.ศ. 2430 – 2434 โดย Heaton, Butler และ Bayne โดยมีการ
ทาความสะอาดและเคลื อบตะกัว่ ให้สมบูรณ์ ในการบูรณะครั้งใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2555 ส่ วนหน้าต่าง
บริ เวณทางเดินด้านข้าง สร้างในปลายทศวรรษ 1920 (พ.ศ. 2463) โดย Geoffrey Webb เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แด่
เจ้าหญิงอเล็กซานดร้า และหน้าต่างในห้องสวดมนต์ดา้ นข้าง สร้างโดยบริ ษทั ท้องถิ่ น ในปี พ.ศ. 2514 เพื่อเป็ น
อนุสรณ์แด่เจ้าหญิงวิกโก้
Saint Alban

โบสถ์หลังนี้ ตั้งชื่ อตาม Saint Alban ผูอ้ ุทิศตนเพื่อศาสนาคนแรกของประเทศอังกฤษ (ประมาณปี พ.ศ.
846, ค.ศ. 303) ท่านเป็ นอดีตทหารโรมันซึ่ งให้ที่พกั พิงแก่นกั บวชรู ปหนึ่ งที่หลบหนี การประหาร และได้รับแรง
บันดาลใจจากคาสอนของนักบวชรู ปนั้นอย่างมาก จนเมื่อถูกทหารค้นพบ Alban ได้สวมเสื้ อคลุมของนักบวช
และยอมถูกประหารแทนโดยไม่เกรงกลัว พร้อมประกาศว่า “ฉันบูชาและชื่นชมต่อพระเจ้าที่แท้จริ งและมีอยูจ่ ริ ง
ผูซ้ ่ ึ งสรรค์สร้ างทุ กสิ่ ง” และด้วยแรงบันดาลใจจากความศรัทธาและกล้าหาญของ Alban นัก บวชรู ป นั้นได้
เปิ ดเผยตนเองเช่นกัน ตามตานานนั้น อัฐิของ Alban ฝังอยูท่ ี่โบสถ์ St Mary และโบสถ์ St Alban ในเมืองโอเดนส์
ประเทศเดนมาร์ก ที่ซ่ ึงชาวเมืองให้ความเคารพและศรัทธา St Alban ตลอดมา
ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านประวัติของโบสถ์เพิ่มเติมได้จากแผ่นพับ “St Alban’s History and Guide”
บริ เวณทางเข้าโบสถ์

ปัจจุบนั

โบสถ์แห่ งนี้ เป็ นโบสถ์นานาชาติและยังปฏิ บตั ิ พิธีทางคริ สต์ศาสนา นิ กาย Anglican เปิ ดต้อนรับชาว
คริ สต์ทุกนิ กายและผูท้ ี่แสวงหาความจริ งในพระเจ้า ปั จจุบนั เรามีสมาชิ กจาก 22 ประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยว
จานวนมากที่มาเยีย่ มชมและมาใช้บริ การในช่วงฤดูร้อน เช่นเดียวกับสมาชิ กในเมือง Aarhus ที่มีการรวมกลุ่มกัน
8 ครั้งต่อปี ที่ Møllevangs Kirke
หากคุณมีเวลาก่อนออกจากโบสถ์ คุ ณสามารถจุดเทียนและสวดมนต์ หรื อขอให้มีการสวดมนต์บทใด
บทหนึ่งในหนังสื อ ในห้องสวดมนต์ดา้ นข้างของโบสถ์
เนื่องจากโบสถ์ แห่ งนี้ไม่ ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศอังกฤษและเดนมาร์ ก
เราขอขอบคุณด้ วยความจริ งใจต่ อเงินบริ จาคของคุณ โดยสามารถสนับสนุนเงินบริ จาคได้
บนจานหรือกล่ องรับบริจาคบริเวณโถงทางเข้ าโบสถ์
ขอบคุณทีม่ าเยือนโบสถ์ St Alban ขอพระเจ้ าทรงอานวยพรและหวังว่ าเราจะได้ ต้อนรับคุณอีก
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