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Praskriejo, tiesiog lėkte pralėkė LKSB vasaros stovykla. Tarsi vėjas lekiant laukais
automobiliu arba dar geriau – dviračiu. Prisipažinsiu, stovyklos pavadinimas buvo intriguojantis,
gal kiek gluminantis („tranzuoti“ gali būti pavojinga), bet kartu žadantis ir kažką naujo, įdomaus
(žmonės, bendravimas, netikėtas maršrutas). Tad kokia gi buvo stovykla?

Žiūrėti video: www.youtube.com/watch

Ji iš tiesų priminė keliavimą autostopu, o tiksliau – vieną sustojimą ilgoje kelionėje. Mūsų
stotelė – Trakų rajone esanti poilsiavietė „Deimantas“, apsupta nuostabių Monio ir Monaičio
ežerų. Liepos 5-9 d. čia ir apsistojome. Kas pats atvažiavo, kas su draugais... Buvo ir tikrų
„autostopininkų“. J Sekmadienį ir pirmadienį kartu su britais „lipdėme“ komandą, sudėliojome
paskutinius dienotvarkės taškus, meldėmės už atvyksiančius dalyvius. Na, o pirmadienio vakarą
jau džiaugsmingai traukėme dainelę „Welcome to the camp, welcome to the camp“... Stovykloje
buvo visko: šokių, žaidimų, maudynių ankstyvą rytą ir vėlai vakare, naujų pažinčių, bendravimo,
vakarų prie laužo, giesmių, lietaus, uodų, gardžių pietų, žemuogių ant smilgos... Turtingi ir
įdomūs buvo kultūriniai lietuvių ir britų mainai, triukšmingas ir linksmas tautinis vakaras su
šokiais, dainomis bei žaidimais, nepakartojamas talentų šou. O nuostabiausi, žinoma, buvo
Dievo sumanymai ir Jo Geroji žinia. Turėjome tris temines dienas, kurias geriausiai atskleidė
rytiniai pamąstymai bei Biblijos studijos projektai. Pirmąją dieną kalbėjome apie geriausius
dalykus mūsų gyvenimuose, pvz.: studijas, šeimą, pinigus, įtaką, dėmesį ir kt. Tądien Biblijos
studijos metu dalinomės savo ateities planais ir nagrinėjome istoriją apie turtingą jaunuolį,
klausiusį Jėzaus, ką daryti, jog laimėtų amžinajį gyvenimą (Mk 10,17-22). Svarstėme, kodėl jo
netenkino gautas atsakymas, kodėl taip sunku palikti tai, ką turime mums brangiausio, ir priimti
Dievo kvietimą?
Atrodo, yra tik pažadas, o kur jis nuves, lyg ir nežinai –
kaip ir keliaujant autostopu. Antrosios dienos tema – „Aš noriu būti arba Aš esu“. Biblijos
studijos metu kurdami savo facebook‘o puslapį dalinomės apie tai, kas esame, ką mėgstame,
kaip save reprezentuojame. Nagrinėdami istoriją apie pirmuosius Jėzaus mokinius iš Lk 5,1-11,
gilinomės į Simono susitikimą su Jėzumi ir prisipažinimą esant nusidėjėliu. Mąstėme, kokie iš
tiesų esame Dievo akyse atmetus visa tai, kaip save pristatome kitiems. Trečioji diena buvo
skirta temai „Aš ir Jėzus“. Biblijos studijos metu kūrėme trumpus vaidinimus apie tikrąją meilę
bei nagrinėjome ištrauką iš Mk 15,16-39 apie Jėzaus nukryžiavimą. Gilinomės į išskirtinį šioje
ištraukoje šimtininko paveikslą, jo elgseną pripažįstant: „Iš tikro šitas žmogus buvo Dievo
Sūnus!” (Mk 15,39). Kėlėme atvirą klausimą: o kaip reaguočiau aš? Kas man yra Jėzus?..
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Taigi susimąstymų apie savo gyvenimo kryptį tikrai netrūko. Paskutiniąją dieną dalyviai galėjo
apsispręsti sekti Jėzumi. Labai džiugu, jog buvo priėmusių Gerąją Naujieną, skelbtą per Žodį,
Biblijos studijas, liudijimus, bendravimą. Juk Jėzus sako: „O kas gers vandenį, kurį aš duosiu,
tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į
amžinąjį gyvenimą“ (Jn 4,14).
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