اردوی یک روزه نوجوانان نور در جلفا

روز  30اسفند  1395مربیان گروه نوجوانان نور همراه تعدادی از نوجوانان به یک اردوی یک روزه برای
بازدید از کلیساهای قدیمی و گذراندن یک روز در هوای کوهستانی به جلفا سفر نمودند.
پس از رسیدن به شهرستان جلفا با آقای آلن گریگور که از طرف سازمان میراث فرهنگی مسئول نورپردازی
و رسیدگی به کلیسا ها و آثار باستانی منطقه بود مالقات کردیم که زحمت معرفی آن آثار را کشیدند.
در طول مسیر بازدید اول از کاروانسرای خواجه نظر بازدید
کردیم .که به نحو زیبایی باز سازی گردیده بود.
کاروانسرای خواجه نظر که مربوط به دوره صفوی است
در سال  1381به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رسید.

پس از توقف کم در کاروانسرا کمی پیش تر از کلیسای چوپان که بر فراز تپه ای بود بازدید کردیم که باید
گفت در میان آن منظره میان کوه های زیبایی خاصی به خود گرفته بود.
کلیسای آندره ورتی مقدس یا همان چوپان مربوط به قرن  13میالدی است که تحت مالکیت شورای خلیفه
گری ارامنه آذربایجان غربی به عنوان کلیسای چوپان
شناخته شده است .که در آن دوران محل عبادت چوپانان
بود .که به همت دو برادر چوپان در منطقه دره شام بنا
گردیده است.

بعد از بازدید از کلیسای چوپان برای بازدید از کلیسای
قدیمی سنت استپانوس به سفر خود ادامه دادیم .پس از
رسیدن به محوطه کلیسا و باال رفتن از تپه به کلیسا که
باالی تپه بود رسیدیم و در آنجا سعادت این را داشتیم
که با یک خانم ارمنی دکتر شرلی آودیان آشنا شویم که
مدیر پایگاه میراث جهانی کلیسا های تاریخی ایران
است .ایشان زحمت کشیده تاریخچه مختصری از
کلیسای سنت استپانوس را برای گروه تشریح نمودند
که این کلیسا به نام اولین شهید مسیحیت بنا گردیده و قدمت آن مربوط به قرن دوازدهم میالدی است که در
طول سالها شاهد مرمت و بازسازی بوده است .در طول بازدید که نزدیک به ساعت تحویل سال بود در کنار
هم تحویل نموده به استقبال سال  1396رفتیم.
بعد از بازدید کلیسها و اماکن تاریخی و صرف نهار از شهر و مجتمع های تجاری آن بازدید نموده سپس به
ارومیه بازگشتیم.
جا دارد از همه نوجوانان مربیان که در این روز شرکت کردند و از آقای آلن گریگور و خانم دکتر شرلی
آودیان و همچنین آقای سرگیز مرادیانس که در این سفر ما را همراهی نمود نهایت قدردانی نمود.

یک روز دیگر در کنار هم در تبریز
پس از گذراندن یک روز در جلفا با هماهنگی با نوجوانان و مربیان توسط کشیش هرمز روز  10فروردین
 96مصادف با  30مارس  2017یک روز دیگر را نیز صرف بازدید کوتاه از شهر تبریز نمودیم که در آنجا از
مجتمع تجاری الله پارک ،ال گولی ،بازار تربیت ،و پارک سورتمه بازدید نمودیم و روز بسیار خوبی و بهاری
را نیز در این شهر در کنار هم سپری نمودیم.

تهیه و تنظیم از کشیش هرمز اصالنی

