
Viešpats mus kviečia prie savęs, atkakliai ir kantriai ragina priimti savo malonės
dovanas. Viešpats geras ir dosnus Jį nuoširdžiai priimantiems, sekantiems, tikintiems
ir paklūstantiems. Viešpats - teisingas visiems. 
Šios stovyklos metu vėl pabandėme prisiliesti, priartėti prie Jo Žodžio, Jo mokymo, Jo
absoliučios tiesos. Vienintelis mūsų visų reikalavimas labai paprastas ir tuo pačiu
sudėtingas - priimti Dievo Žodį, priimti Kristų savo širdyse ir bent pabandyti Jam
paklusti. Tą darėme visos stovyklos metu. Kaip mums tai pavyko - pamatysime vėliau,
po metų, penkių ar dešimties. "Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite
meile, kaip ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip  atnašą ir kvapią auką
Dievui" (Ef,5,1-2).

Truputis atsiliepimų iš vadovų apie
savo būrius:

Didžiųjų mergaičių būrys buvo labai šaunus.
Mergaitės buvo kaip tikra komanda, vienos
kitom padėdavo, palaikydavo, draugavo ne tik
tarpusavyje, bet ir su kitais vaikais. Būry
vakarais vykdavo grupiniai "juokiuosi" seansai.
Tikrai norėčiau ir toliau su jomis draugauti.
(Živilė ir Emily)

Tai buvo vienas geriausių būrių,
kuriuos turėjome. Visi draugiski,
protingi, vieni su kitais
bendraujantys, besidalinantys
mintimis ir idėjomis. Taip pat jie
buvo puikus pavyzdys tvirto ir gero
būrio.  Su mielu noru darydavo
Biblijos pamokėlės darbelius ir
nebijodavo diskutuoti, uždavinėti
klausimus ne tik per pamokėles,
bet ir per pamaldas. Visi aktyvus ir
žingeidūs, turintys daug energijos,
kurią panaudoja dažniausiai
reikiama linkme. Buvo linksma,
įdomu, lengva ir šaunu būti dalele
tokio puikaus būrio. (Edvinas ir
Justas)

Mūsų mažųjų mergaičių būrys nebuvo
skaitlingas, tačiau mūsų mergaičių
juokas, giesmės ir klegesys buvo
girdimas visoje stovykloje. Juk ne veltui
būrio pavadinimas buvo "Merginos
varom". Ir tikrai, nepaisant nedidelio
ūgio, mažų žingsnelių varėm visur –
stovykliadoje, orentaciniame,
protmūšyje, kazokuose.  Geriausiai
sekėsi susikaupti Biblijos pamokėlių
metų bei būreliuose, kuomet rimtai
kalbėdavome apie Dievo veikimą,
Tikimės, kad per savaitę išmoktos
pamokos ir toliau  lydės mažąsias
mergaites. Sekmės Jums mažylės!
(Martyna ir Eglė)   

We are always impressed with how well organized the camp is as well as how well-
prepared the leaders are. This year's camp ran very smoothly and everybody adapted
to the changeable weather with ease. It was a privilege to be part of such a team.But
 the most important impression we have is of the love that the leaders have for each
other and the children. This love and care for one another gives the camp a wonderful
Christian atmosphere. It also makes it a blessing to teach the Bible and help with the
morning Bible studies.We are very grateful that we were asked to come again to this
camp for the 3rd year in a row. We feel very honored by the request. Emily and I wish
the Lord's blessings upon each of the campers in the coming year as well as upon the
leaders who have become our friends. May the Lord be with you all.

Taip greitai prabėgo savaitė, kuri buvo skirta ne poilsiui, bet
žinių apie Danielių gilinimui, giesmių giedojimui,
sportavimui. Tai buvo trumpos septynios dienos, tačiau
kartu tai buvo sunki ir ilga kelionė per Danieliaus gyvenimą,
kuris yra aprašytas nuo jo penkiolikos iki beveik
devyniasdešimties gyvenimo metų. Tai yra vieno žmogaus
gyvenimo istorija, tačiau kartu tai yra kiekvieno iš mūsų
gyvenimo istorija, kurioje mes susiduriame su sunkumais,
išbandymais, išdavystėmis. Šiuo atveju svarbiausia yra tai,
kad mūsų niekada nepalieka, nepaleidžia Dievas, tai jis yra
su mumis kiekvieną dieną, valandą ir netgi minutę. Ačiū
visiems vaikams taip entuziastingai ir iniciatyviai
dalyvavusiems stovykloje. Gražios Jums vasaros!

Mūsų berniukai buvo tikri pipirai – ūgiu ir
smūgiu mažiukai, bet be jų stovykla būtų
beskonė. Jie mums dovanojo pačias plačiausias
šypsenas, garsiausią juoką ir stipriausius
apkabinimus. Jie drąsiai įveikė visus
išbandymus, su dideliu užsidegimu žaidė
futbolą, sumaniai kovėsi proto mūšiuose, buvo
vieningi ir mokėjo draugiškai bendrauti vieni su
kitais. Labai tikimės, kad berniukai prisimins ką
mokėmės per pamokėles ir pritaikys tai savo
kasdieniniame gyvenime. Susidūrę su
problemomis ieškos pagalbos Biblijoje ir
nepamirš padėkoti Dievui už visas Jo suteiktas
dovanas. Mes jūsų pasiilgsim ir tikiuosi
susitiksime kitais metais! (Andrė ir Rokas)

Labai džiaugiamės, kad galėjome
būti Jūsų būrio vadovais, didieji
berniukai! Jūs mus išmokėt
ištvermės, nuoširdumo ir
pakantumo. Ir tikimės, kad mes jus
motyvavom ir įdiegėm norą gilintis į
Dievo žodį bei sekti juo! AČIŪ už
visą savaitę praleistą kartu -
apkabinimus ir juoką! (Simona ir
Kristupas)

Direktorės mintys apie šių metų stovyklą

Kunigo Raimondo žodis vaikams ir tėveliams

Emily and Frank impressions of the 2020 sporto stovykla

Krikščioniškos sporto stovyklos laikraštukas



- Meilė – tai kai šeima apsikabina ir būni
vienas su kitu (Danielė)
- Tai jausmas, kai esi laimingas ir jauti
malonę žmogui (Jonas)
- Tai yra pasitikėjimas kitu žmogumi ir
buvimas saugiu su juo. Jaučiuosi labai
laimingas, jeigu žmogus tą patį jausmą
jaučia (Nojus M.)
- Tai kai žmonės ženyjasi (Martynas)    
- Kai tėtis apkabina (Benas)
- Tai Dievas ir geri santykiai su visais, kas
yra artimi (Urtė T.)
- Tai kito žmogaus rūpinimasis, užjautimas,
kito supratimas, jausmų išreiškimas
(Brigita)
- Tai jausmas, kai tave ar tu myli kažką.
Tampi artimesnis su juo (Vytautas)
- Meilė – tai jausmas, kurį jauti, kai patinka
žmogus. Kai pajunti meilę tave apima
daugybė jausmų ir gali padaryti bet ką
(Augustas)
- Meilė  - tai mama ir tėtis (Vakarė)
- Tai artimųjų apsikabinimas (Maja)
- Tai yra jausmas, kai kažką įsimyli arba tai
simpatija kažkokiam žmogui. O kai patinka,
tai tada skraido pilve drugeliai (Nojus Š.)
- Kai pamatai gražų žmogų, kuris tau
patinka ir supranta tave ir būna su tavimi
per sunkius laikus (Aironas)
- Dievas, apkabinimas ir bučinys (Luka)
- Meilė, tai kai myli savo mamą ir tėtį (Pijus)

- Draugystė tai pasitikėjimas vienas kitu.
Tu turėtum jaustis saugiai (Urtė L.)
- Tai bendravimas su kitu žmogumi, jo
supratimas, mokėjimas kalbėti rimtomis
temomis (Brigita)
- Tai kai su tavimi dalinasi ir padeda
(Dovydas)
- Kai draugas kažką skanaus valgo ir
duoda tau tai (Pijus)
- Kai išeinat čipsų pirkti, žaidimus su
kortom žaidžiat ir padedat vienas kitam
(Vytautas)
- Draugystė – tai kai du žmonės
draugauja vienas su kitu. Tikras draugas
tavęs tikrai nepaliks vieno ir nelaimėj
(Augustas)
- Tai kai susidraugauji su kažkuo ir
pajunti kažką vienodo žmoguje, kad
patinka tie patys filmai, muzika ir sportas
(Nojus Š.)
- Kai draugas nuo tavęs neslepia, ką
blogo padarė (Justas)
- Kai tu ir kitas žmogus esate tiek pat
kvaili (Aironas)
- Tai pasitikėjimas, neišdavimas ir
gebėjimas būti tyloje, kad būtų jauku
(Urtė T.)
- Kai draugauji nuo darželio laikų
(Vakarė)
- Draugai, kurie yra nuo darželio laikų, 7
metus draugaujam su Joeliu ir Benu
(Luka)

- Ten, kur žmogus meldžiasi (Joelis)
- Bažnyčia yra Dievo namai, kur reikia
šlovinti ir bendrauti su Juo (Jonas)
- Bažnyčia yra Dievo namai ir ten mes
ateiname pasimelsti (Maja)
- Tai Dievo namai, kuriuose gali būti
priimtas toks, koks esi (Brigita)
- Tai vieta, kur žmonės susirenka kartu
pabūti (Urtė L.)
- Tai sielos išgelbėjimas (Justas)
- Bažnyčia – sekmadienis, kai kartu su
šeima būname (Danielė)
- Kai žmonės giedoja Dievui ir kai
garbina, šlovina jį (Benas)
- Bažnyčia yra vieta, kur susirenka
žmonės tikintys Dievu. Bažnyčioje
žmonės meldžiasi, kai kurie skelbia
Dievo žodį. Man asmeniškai patinka būti
ten ypač kai Frankas pasakoja istorijas
(Augustas)
- Tai vieta, kurioje gali melstis, garbinti.
Joje galima išpažinti ir prašyti (Nojus)
- Dievo garbinimo vieta. Joje aš kartais
jaučiuosi liūdnas (Aironas)
- Būvimas tyloje u savo blogom ir gerom
mintim. Ir tas mintis gali išsakyti pačiam
aukščiausiajam. (Nojus M.)
- Dievo namai (Luka)

Kokie jūsų mėgstamiausi ledai ir
kodėl? Vaniliniai, nes kitokių
nemėgstu. Su karamele, nes labai
mėgstu karamelę (Andrė)
Kokį šampūną naudoji ir kodėl?
Margaritą, nes renkuosi lietuvišką
prekę (Eglė)
Ką vakar veikei ir kas labiausiai
patiko? „Buldogai“, nes labai
linksmas žaidimas (Martyna).
Futbolas – nes futbolo treniruotės –
jėga! (Kristupas)

1.

2.

3.

Vaikų mintys apie meilę ir draugystę O kas jums yra Bažnyčia? Žurnalistas Joelis ir jo interviu iš
kelių vadovų:

Saulė šviečia danguje
Ji nuostabi ir gera
Ji šviesi ir graži

Beno eilės:

Mes su Pauliumi vakarais žaidžiame
pagalvių mūšį ir ridenamės nuo lovos su
dekiu. Jis žaidžia, padeda mamai ir aš jį
myliu, ir žinau, kad jis mane myli. Man
patinka, kad  jis laipioja medžiais ir labai
gerai aiškina stalo žaidimus. 

Luka apie savo mylimiausią
brolį Paulių:

Labai faina vadovė. Ir pas ją šokiuose
faina realiame gyvenime, tik nelankiau
toliau, nes nesuėjo galai, bet norėčiau eiti.
Smagūs būreliai ir gera jos kompanija!

Urtė T. apie Simoną:

Man labai patiko žaisti protmūšį, todėl
kad buvo įdomūs klausimai. Buvau
„Mįsliai“ komandoje ir užėmėme antrąją
vietą bei valgėm melioną. Komanda
buvo komandiška. Labiausiai patiko
klausimas: koks skirtumas tarp
stovykloje esančių berniukų ir
mergaičių.

Maja apie protmūšį:



- Kai yra penktadienis ir nesi mokykloje, o
namie mama iškepa blynus (Joelis)
- Tik apie stovyklą kalbu – antradienis, nes jo
labai laukiau, kadangi buvo filmas, kurio
laaaabai laukiau (Urtė T.)
- Laimingiausia mano diena – kai atėjau į šį
pasaulį (Danielė)
- Aš turėjau daug laimingų dienų, kai
jausdavausi mylima, linksma, apsupta daug
geros auros. Tais momentas būdavau su
draugais ir šeima (Brigita)
- Kai buvo mano 11- tas gimtadienis
(Dovydas)
- Beno gimtadienis (Martynas)
- Laimingiausia diena, kai keliausiu ar kokios
linksmos šventės (Maja)
- Kai Dievas prisilietė prie manęs (Luka)
- Kai atsikeliu ir randu mamą, tėtę ir šunį, ir
kad turiu ką valgyti (Pijus)
- Mano geriausia diena, buvo tada, kada
buvau Narnijos stovykloje. Kai baigėsi diena,
važiavau į Jono gimtadienį. O kai baigėsi
gimtadienis, važiavau namo pirkti mėsainį su
bulvytėm fry ir braškių pienu (Benas)
- Dvi šeimyninės picos ir tik man (Vytautas)
- Kadangi neturiu kažkokios geriausios dienos
gyvenime, tai mano geriausia diena būtų
sužinoti, kad būsiu stovyklos vadovu
(Augustas)
- Geriausia diena mano gyvenime buvo, kai
buvau Milane ir nukeliavome prie Duomo
katedros ir apkeliavau pusę Milano, kad
nusipirkčiau norimą kepurę už gimtadienio
pinigus (Nojus Š. )
- Kai laimėjau Europos čempionatą prieš daug
vyrsenius priešininkus. Kai atsistojau ant
pakylos, jaučiausi palaimintas ir sukrėstas
(Nojus M.)

Ar daug naujų draugų susiradote
stovykloje? Kiek? Rokas: Jau
nesuskaičiuoju.
Ko labiausiai lauki stovykloje?
Kristupas: pietų. Rokas: maisto.
Koks tavo mėgstamiausias sportas?
Rokas: šachmatai.
Jeigu vienai dienai galėtum pavirsti
gyvūnu, kokį pasirinktum? Kodėl?
Kristupas: hipopotamu, nes jo didelė
burna. Rokas: paukščiu, nes galėčiau
paskraidyti.
Jeigu visą gyvenimą turėtum valgyti
tik tą patį valgį ir gerti tą patį gėrimą,
kokius pasirinktum? Rokas: vandenį ir
picą.

1.

2.

3.

4.

5.

- Mano liūdniausia diena bus, kai mirsiu
(Joelis)
- Kai mano katinas mirė (Jonas)
- Kai nebeturėjom kontakto su geriausia
drauge, nes baigėm karate (Urtė L.)
- Kai numirė mano triušis (Justas)
- Jeigu nepriima į svajonių darbą (Dovydas)
- Kai pasiklydau "senukuose" (Martynas)
- Vėl apie stovyklą tik kalbu – kada
atvažiavau į stovyklą. Jaučiausi lyg
nepritapčiau ir neturėsiu draugų, Visi
nepažino manęs ir buvo labai skaudu. Tada
iki trečiadienio ir ketvirtadienio nelabai kam
sakiau ir su kuo bendravau. Ir labai
pasiilgau tėvų ir buvo sunku (Urtė T.)
- Liūdniausia diena buvo tada, kada
išvažiavo mano brolis, paskui ir mama su
kitu broliu ir likom tik aš ir tėtis (Benas)
- Kai Furbis mirė, jaučiausi labai blogai, bet
to po važiavome pas močiutę (Luka)
- Jei mano baba mirtų (Vakarė)

- Su savo šuniuku, nes jis tikriausiai
badauja (Vytautas)
- Su draugu Nojumi, Donaldu Trumpu
(Dovydas)
- Su savim iš ateities (Brigita)
- Norėčiau nueiti pietų su Adamu
Sandleriu – komiku, aktoriumi. Aš
norėčiau su juo nueiti pietų, nes jis yra
juokingas ir man patinka jo filmai
(Augustas)
- Eičiau pietauti su Timothee
Chalamet, nes jis geras aktorius ir man
patikusiam filme (Nojus)
- Norėčiau papietauti su Maiklu
Džeksonu. Labai ėdomi asmenybė ir
paklausčiau kam tiek plastinių
operacijų pasidarė. (Nojus M.)
- Pietaučiau su savo sese, kai jai bus
10 metų (Urtė T.)
- Su Jėzumi, triušiuku ir prezidentu
(Pijus)

Viskas prasidėjo vakare. Mes pirmi pradėjome ieškoti mergaičių. Kai pradėjome eiti
mes praleidome kelias rodykles, nes mergaitės bandė slėpti jas. Kai priėjome
dešimtą rodyklę, pradėjom ieškoti. Buvome pasiruošę surasti visas mergaites. Tik
labai skaudėjo kojas nuo dilgėlių. Iki laimėjimo pritrūko surasti tik Živilę. Kadangi mes
ieškojome pirmi, dabar atėjo mūsų metas slėptis. Ir tada prasidėjo visas smagumas.
Mes su Nojumi Š. pradėjome ieškoti vietos slėptis. Jis sugalvojo pasislėpti medy, o
aš prie medžio. Stovėjom ir stebėjom ar ateina kažkas iš mergaičių. Tada pamačiau
Urtę didžiąją, tada pradėjau bėgti ir mane sugavo Brigita. Galų gale mes laimėjome,
nes Nojus Š ir Vytautas išliko medžiuose iki galo. 

Kokia buvo ar galėtų būti tavo
laimingiausia diena?

Kokia buvo jūsų
liūdniausia diena?

Jeigu galėtum papietauti su
bet kuo, su kuo rinktumeisi?

Those two are always a delight to be
around. Their stories and activities are
interesting and cool, you could always
learn something new. In fact, I can‘t
remember a moment I was sad or
bored with them.

Urtės L. žodžiai Emily ir Frank‘ui:

Aironas ima interviu iš
Roko ir Kristupo:

Augusto įspūdžiai iš „Kazokų ir plėšikų“ vakaro
Urtė T. apie Martyną:

Labai draugiška ir smagi vadovė. Man
irgi patinka, nes su visais kalbasi. Ir
padeda. Klauso mano nuomonės. Ir
man patinka jos būrelis. Išmokau kaip
kiečiau fotografuoti ir apskritai triukų
kietų su telefonu.

Mano brolis Jonas yra draugiškas
berniukas. Jam yra 8 metai. Jis yra
mielas ir jam patinka sportas. Mes su
juo kartais pasipykstam, žaidžiam ir
piešiame. 

Danielės meilė broliui:



- Džiaugsmą, nuostabą ir nuovargį
(Vytautas)
- Daryti gerus darbus ir klausyti Jo žodžio
(Luka)
- Džiaugsmą ir kantrybės (Augustas)
- Didesnį tikėjimą Dievu, naujų pažinčių ir
gerą nuotaiką (Brigita)
- Negaliu paaiškinti, nes aš norėčiau
pasilikti čia kokiems dvidešimčiai metų
(Pijus)
- Apyrankę, ir darbelius, ir Danieliaus
knygą (Dovydas)
- Naujų dalykų apie Dievą ir giesmių
(Justas)
- Darbelius, gerus prisiminimus ir visus
iššūkius, kuriuos patyriau. 
- Džiaugsmą, kad pagaliau baigėsi
(Nojus Š.)
- Liūdesį ir džiaugsmą, prisiminimus
(Aironas)
- Gerus prisiminmus ir gerą nuotaiką.
Aišku, kojos nepritartų man (Urtė L.)
- Only good vibes! Stovyklos vadovai
labai draugiški ir vieta iš jų pasimokyti.
(Nojus M. )
- Draugystę su Luka, kad ir ji kartais
pykdavo ant manęs (Vakarė)

Jie labai geri vadovai. Edvinas dirba banke, o Justas žaidžia
futbolą ir yra laimėjęs Europos turnyrą. Kartais buvau
neklaužada ir Justas ant prikolo parodydavo geltoną kortelę, o
tai reiškia naktinę treniruotę. Justas geras vadovas, o Edvinas
ant tiek geras vadovas, kad net neturiu, ka pasakyti. 

Justo prisiminimai iš stovykliados:

Ką išsivešite iš šitos
stovyklos?

Kokį šampūną naudoji? Kūdikių.
Kodėl tau jis patinka? Nes gaunasi daug
putų.
Ką mėgsti valgyti? Kijevo kotletus.

Dovydo interviu, kurį atlieka
profesorius Jonas:

Nojus M., yra vienas iš kelių Nojų šioje
stovykloje. Jis energingas ir labai
sportiškas, lankęs daug visokių sporto
klubų. Su juo man iš karto atsiranda
motyvacija kažką daryti. Gal kartais
kitam atrodo jis per daug energingas ar
kažkas panašaus, bet man to gyvenime
ir trūko.

Urtė L. apie stovyklautoją
Nojų:

Vakar buvo labai smagi treniruotė! Labai juokinga buvo, kai merginos vadovės žaidė
prieš vyriausių mergaičių būrį. Simona stovėjo vartuose ir žaidė labai aršų ir gražų
žaidimą. Andrė ir Martyna bvup puolime. Andrė spiria – nepataiko. Martyna taip pat
spiria – nepataiko. Ir pusę žaidimo taip ir žaidė. Galiausiai, žaidimo pabaigoje, trys
gražios merginos įsijungė žvėries rėžimą ir iš visų jėgų stengėsi įmušti įvartį. Labai
gražiai ir juokingai merginos laimėjo žaidimą. 

Nojus M. pasidalino prisiminimais iš futbolo treniruotės

Vakar per „Kazokus“ aš pasislėpiau medyje. Užsilipau į 5 m. medį ir prasedėjau ten 40 min.
Mes su draugu Vytautu kentėjome. Po 10 min aš pastebėjau inkilą su kiaušiniais. Pamatęs tą
lizdą aš išsijudinau, nes galvojau, kad paukštė mama parskris. Pirma „Kazokų“ auka buvo
Augustas. Mes su Vytautu kentėjom. Po kelių minučių išgirdau ir traškesį.  Brakšt ir nukrito
šaka šalia manęs. Kai baigėme žaidimą, supratome, kad laimėjome. 

Ką patyrė Nojus Š. sedėdamas medyje?

"5 nykštukai" buvo "Kietų suoliukų" košmaras!!!  "5 nykštukai" laimėjo protmūšį, užimė
2 vietą ,,Stovykladoj” po pasiklydimo, visos komandos parvežimo ir kojų skausmo
užimė 4 vietą orientaciniame žygyje. Komandos dalyviai: Dovydas, Brigita, Nojus,
Rokas, Luka, Joelis, Eglė, Urte. "5 nykštukai" per protmūšį gavo 46 taškus per
stovykliada. Taškų per žygį surinkome - 390.

Dovydo mintys apie orentacinį:

Ten buvo super ėdomu tokios sunkios rungtys! Atsitiko toks
dalykas, kad Živilė išsinarino koją. Bet Živilė nepasidavė ir
kovojo iki galo ir mes laimėjome pirmą vietą ir dar plius su kita
komanda!  Labiausiai patikusi užduotis buvo spardyti kamuolį į
butelius.

Pijus apie savo vadovus Justą ir Edviną:

Penktadienio popietę mums užrišo akis ir nuvedė į pabėgimo kambarį. Buvo gan įdomu ir
sudėtinga išaiškinti bei suprasti užduotis. Man patiko tas, kad visi stengėsi ir dirbo draugiškai,
išvien. Todėl ir buvome pirmi! Man labiausiai įsimintina užduotis buvo, kai reikėjo iš želė
ištraukti ant dugno gulinčius kauliukus. 

Brigita dalinasi įspūdžiais iš pabėgimų kambario:

Ji yra labai draugiška ir rūpinasi visais visais. Buvau su ja ir praeitais metais ir šiais. Kartais
pavargus, bet vis tiek linksma ir draugiška. Jei nori paplepėti – eik pas Živilę!

Urtė T. apie Živilę:


