
Krikščioniška vaikų vasaros stovykla 

„Nenugalimieji“ 
 

Stovyklos direktorė Eglė 
Štai ir praūžė trečiosios krikščioniškos sporto stovyklos savaitė.  Ji prabėgo 

nejučia, atrodo, tik ką pradėjo rinktis mažieji stovyklautojai, o štai jau su 

ašaromis akyse reikia atsisveikinti. 

Stovykla – kokia ji buvo? Čia buvo visko – ir daug sporto, varžybų, traumų, 

mėlynių, daug Dievo žodžio, meilės, rūpesčio, atjautos ir pagarbos. 

Džiaugiuosi, kad jau treti metai gebame suorganizuoti ir pritraukti vaikų į 

krikščionišką stovyklą, kuri kiekvienais metais tik didėja. Dėkojame vaikams už 

dalyvavimą ir tėveliams už pasitikėjimą  Dėkojame ir rėmėjams ir 

partneriams – be Jūsų, stovykla nebūtų tokia, kokia buvo – ačiū UAB 

„Daumantai LT“, FK „Nevėžis“, „Equmeniakirka“. 

 

Dvasinis vadovas 

Raimondas 

Brangieji, vaikai, vadovai, 

tėvai – Dievo vaikai. 

Prabėgo stovykla, kurioje 

daug ką patyrėme – vaikai labai įvairių įspūdžių, tėvai nerimo savaitei išsiskyrę 

su vaikais, vadovai bemieges ar mažamieges naktis. Ir visi parsivešime daug 

įspūdžių – tikriausiai juos susidėliosime, prisiminsime kaip įprastai praėjus 

kažkiek laiko po stovyklos.  

Šią naktį prasidėjo olimpiada ir mes visi džiaugiamės tais, kurie atstovauja 

Lietuvą. Ir tai be galo didžiulė atsakomybė. Tačiau atstovauti Viešpatį Jėzų 

Kristų žymiai didesnė atsakomybė. Ar Jūs save laikote krikščionimis? Jei taip, 

tai jūs atstovaujate Kristų! Tai didžiulis džiaugsmas tikinčiam, bet tai dar 

didesnė atsakomybė. Jėzaus atstovavimas  didžiulis iššūkis mums. Kiekvienas 

vaikas gavo Naująjį Testamentą. Jį gavote ne tik dėl to, kad Biblijos pamokėlių 

ar pamaldų metu skaitytumėte ar pasižymėtumėte, tačiau ir dėl to, kad su 

Dievo žodžiu nesiskirtumėte ir po stovyklos, kad Dievo Žodis jums taptų 

kasdiene duona. Amen. 

Geriausias darbas, kurį 

esate padarę? 

*Šiais metais stovykloje buvau 
aktyvesnė nei pernai (Morta iš 
„Nupjauk žolę“) 
*Savo noru padėjau seniems 

žmonėms (Paulina iš „Nupjauk žolę“)  
*Padėjau mamai lauko darbuose (Agnė iš „Nupjauk žolę“) 
*Padėjau įvairiose mokyklos organizacijose (Rosita iš „Nupjauk žolę“) 
*Nupjoviau žolę (Arnoldas iš „Princesė ir drakonai“) 
*Pasiklojau lovą (Airinga iš „Katyčių“) 
*Aš perkroviau malkas iš lauko į namelį (Mykolas „Princesė ir drakonai“) 
*Prižiūrėjau sesę (Arnas „Be stabdžių“) 
*Buvome priglaudę benamį kačiuką ir paskolinau pinigų nepažįstamam 
berniukui (Matas „Be stabdžių“) 
*Aš padėjau mamai, kai ji buvo susilaužius koją (Goda iš „Katytės“) 
*Prižiūriu žiurkėną (Paulius iš „Princesė ir Drakonai“)  
*Aš prižiūriu savo vėžlį (Mantvydas iš „Princesė ir Drakonai“) 
*Padėjau tėvams (Laurynas „Be stabdžių“) 
*Padedu draugei  (Žygimantas iš „Princesė ir Drakonai“) 
 

Už ką padėkotumėte Dievui? 
*Ačiū, kad sukūrei mūsų pasaulį (Morta iš „Nupjauk žolę“) 

*Už draugus, šeimą ir gerą kompaniją (Paulina iš „Nupjauk žolę“) 

*Kad sukūrė žmoniją (Agnė iš „Nupjauk žolę“) 

*Už šeimą (Rosita iš „Nupjauk žolę“) 

*Už tėvus, stovyklą ir už viską (Arnoldas iš „Princesė ir drakonai“) 

*Už tai, kad Kristupas pasveiko (Airinga iš „Katyčių“) 

*Padėkočiau už viską, o svarbiausia už šeimą (Mykolas „Princesė ir drakonai“) 

*Ačiū už stovyklą (Ernestas „Princesė ir drakonai“) 

*Už geras giesmes ir gyvenimą (Ieva iš „Katyčių“) 

*Už pagalbą sunkiose vietose, momentuose (Matas „Be stabdžių“) 

*Už valgį (Goda iš „Katyčių“) 

*Už tėvus, maistą ir gyvūnus (Paulius iš „Princesė ir Drakonai“) 

*Už tai, kad padeda man sunkiausiuose momentuose, kai atrodo, nebėra 

išeities (Laurynas „Be stabdžių“) 

*Už gyvenimą  (Žygimantas iš „Princesė ir Drakonai“) 



 

Nuotykiai stovykloje 
Visą pirmadienį lijo. Ir mūsų būrys „Be stabdžių“ šiek tiek pristabdė. Mes 

nenorėjom eiti į treniruotę ir susigadinti drabužų.  Tačiau stovyklos vyriausias 

mergaičių būrys mus išsitempė į šlapią, slidų ir purviną stadioną. Po ilgos 

kelionės į stadioną ir treniruotės jame, visi likome patenkinti ir kupini 

džiaugsmo! (Laurynas „Be stabdžių“) 

 

Ko paklaustumėte Dievo, jei jį sutiktumėte gatvėje? 
*Aš paklausčiau ar galiu vaikščioti ant 

vandens (Arnoldas iš „Princesė ir drakonai“) 

*Kiek laiko gyvensiu? (Airinga iš „Katyčių“) 

*Ar gali duoti man galių? (Mykolas 

„Princesė ir drakonai“) 

*Iš kur esi? (Ernestas „Princesė ir 

drakonai“) 

*Dieve, ar gali mane nuvežti į Dangų? (Ieva iš „Katyčių“) 

*Ar man pasiseks ateityje? (Arnas „Be stabdžių“) 

*Ar tikrai yra amžinas gyvenimas? (Matas „Be stabdžių“) 

*Dieve, ar tu tikrai padarei daug stebuklų? (Goda iš „Katyčių“) 

*Ar keliausiu į dangų? (Paulius iš „Princesė ir Drakonai“) 

*Ar yra pomirtinis gyvenimas (Mantvidas iš „Princesė ir Drakonai“) 

*Kas išliks žemėje amžinai ir kiek laiko egzistuos gyvybė? (Laurynas „Be 

stabdžių“) 

*Ar yra velnias? (Žygimantas iš „Princesė ir Drakonai“) 
 

Už ką atsiprašytumėte ir ko paprašytumėt Dievo? 
*Prašau, kad atleistų visas nuodėmes (Morta iš „Nupjauk žolę“) 

*Kad būtų dar linksmiau stovykloje (Paulina iš „Nupjauk žolę“) 

*Manyje mažiau nuodėmių (Jonė iš „Nupjauk žolę“) 

*Kad nebūtų pasaulio pabaigos (Agnė iš „Nupjauk žolę“) 

*Atleisti už mano nuodėmes (Rosita iš „Nupjauk žolę“) 

*Atleisti, kad pykausi su Karina (Airinga iš „Katyčių“) 

*Atsiprašau, kad susipykau su drauge (Ieva iš „Katyčių“) 

*Laimės ir, kad mano šeima turėtų amžiną gyvenimą (Arnas „Be stabdžių“) 

*Amžino gyvenimo, gelbėk mus nuo pikto (Matas „Be stabdžių“) 

 

Ko palinkėtumėt draugui? 
*Aš palinkėčiau gerų švenčių Mantvydui (Arnoldas iš „Princesė ir drakonai“) 

*Palinkėčiau Ernestui kvadratu naktį eiti miegoti (Mykolas „Princesė ir 

drakonai“) 

*Linkiu, kad Matui pasisektų futbole (Arnas „Be stabdžių“) 

*Linkiu Domui išmokti daugiau lietuvių kalbos (Matas „Be stabdžių“) 

 

Vadovai apie vaikus 
„Nupjauk žolę“ būrys niekada nestokoja originalių idėjų, drąsos ar 

draugiškumo, tad norėtųsi tik palinkėti žengti koja kojon su Dievo žodžiu. 

(Vadovai Vita ir Vaidotas ) 

Visos savaitės įvykiai mūsų grupę labai suartino, mes tapome vienas, didelis ir 

stiprus kumštis, kuris su Dievo pagalba gali įveikti visas kliūtis. (Andrė, 

Kasparas, Augustinas) 

Mažųjų katyčių būryje buvo 7  mergaitės, su kuriomis tikrai nebuvo nuobodu 

 Savaitė prabėgo nepastebėta ir net nespėjome vieni kitų gerai pažinti. 

Tačiau, laukiame visų kitais metais, kad pratęstume mūsų draugystę  

(Vadovai Eglė ir Rokas) 

Be stabdžių būrys yra tikrai be stabdžių: visi greiti, visi linksmi, visi sportiški ir 

visi išdykę. Kiekvienas Jūsų esate nuostabūs, talentingi ir kūrybingi žmonės. 

Tikimės, kad stovykla Jums davė daug dvasinių vertybių! Mylim Jus  (Simona 

ir Justas)  
 

 

 

 

 

 

Tariame AČIŪ kiekvienam vaikui ir tikimės sulaukti visų 

kitais metais! Iki pasimatymo, Nenugalimieji! 


