Търсене на мощите
Следлагерна среща в с. Миромир до гр. Хисар (12.10.-14.10.2007г.)


Сутринта епископ Пантелеймон ще събере момчета в своята резиденция и ще им
прочете писмо.
Писмо до Хисарския епископ Пантелеймон от Картагонския епископ Киприан.

Скъпи брат в Христа. Благодат и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.
Много съм ти благодарен, че ми съобщи за трима христиани, които са дошли във вашия
хубав град Хисар, за да свидетелствуват за нашия Господ Исус Христос, и които са били
жестоко убити от заместника на римската империя, провинция Тракия. И в Картаго е за
нас много опасно, защото гоненията на христианите не спират, даже се усилват. Радвам
се, че до Господа стоят новите светци, които ще ни подкрепят във вярата ни.
Благодаря за твоето съобщение за смъртта на тези наши братя в Христа. Само искам да
те помоля, да ни изпратиш няколко мощи от нови мъченици. Благодаря много и Господ да е
винаги с теб и с твоите брати и сестри.


Участниците трябва да донесат в Миромир всичките предмети, които поиска епископ
Пантелеймон. На пътя им са войниците, които пазят христиански места. Войниците
хващат христианите и ако бъде някой хванат, трябва да им даде една клечка кибрит. В
края на играта ще се оценява времето на изпълнение на задачите и ще се броят
клечките общо на цялата група.



Крепостна стена: Бяха хванати трима хриситани, за които говори Киприан: Пиониос,
Софрониос, Астериос. В стената са оставили кръстчета, които са имали за
христианите в Хисар. Участници трябва да ги донесат.



Базилики: Място, където се събирали хора. Оставили съобщение за всички хора –
трябва да го запазите за христианите в Картаго (трябва да го запишат и лисчето да
донесат).
■

Текста ще бъде: Бог те е сътворил, защото те обича. Обича те много,
дава ти свобода и иска да си винаги щастлив. Има в теб доверие и ти
поверява да отговаряш за всичко, което ти е подарил. Това всичко
показва, че си обичан, надарен и Бог ти се доверява чрез дадена
отговорност. „Защото по Божията благодат сте спасени
чрез вярата и това не идва от вас самите, а е дар от
Бога.“



Римски терми: Място, където има извор с лекувита вода. Участниците, трябва да
намерят шише и да донесат вода от Хисар.



Римска гробница: Гробница - място, което напомня за човека, който е живял и който
е починал. Никога не знаем, дали ще се спасим. Нека се помолят една молитва за
починалите.



Императорска резиденция: Участници трябва да пишат писмо до император
Валериан и трябва да му обяснят за христианството и че не трябва да се убиват
христианите.



Православният храм на „Св. Пантелеймон“: Христианския храм. Участници

трябва да донесат една свещ.


Античен амфитеатър: Участници трябва да намерят и да донесат мощите на убитите
христиани.

