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ЛЕТНИ ЛАГЕРИ 2008
Алла УЖАКОВА
Хм…
Откъде да започна?
Лагер…
Събитието, което всеки тийнейджър, младеж или дете очаква. Това е найнезабравимият момент от цялото лято, който държи влага чак до другото.
Това е черешката на тортата, седмицата на седмиците, пирът на пировете! Тук се
събират всички приятели, хората си намират нови, общуват, зареждат се емоционално и
продължават напред с пълна пара.
Но…
Наистина ли е само това?
Отиваш да се позабавляваш с приятели - че аз мога да ги събера и вкъщи.
Отиваш да се разтовариш - че и в SPA-центъра можеш да го направиш.
Отиваш да се заредиш емоционално - прочети една книга на Макс Лукадо!
Искаш да се изфукаш с новите си дрешки - разходи се из главната улица на града и ще
събереш погледите.
НЕ!!!!!
Не е само това!
Лагерът е място, където можеш да намериш подкрепа, можеш да се нахраниш с храна,
която не се предлага дори и в най-скъпия ресторант - духовната храна.
Лагерът е място, където можеш да се доближиш до Създателя си.
Лагерът е място, където можеш да станеш нов, по-добър човек.
Първият лагер, на който отидох, беше много полезен за мен. Темата бе „Ти в XXI век”.
Малко е сложно винаги да си актуален, винаги да си готин, винаги да си най-най! И точно на
този лагер ми се изясни картинката! Не е важно да си най-готиният, най-модерният, найзабавният! Важното е какво има в сърцето ти. Има ли любов към приятелите ти, има ли
разбирателство с родителите ти, има ли щастие в живота ти! Ако обаче твоят отговор е „не”
или се боиш да си отговориш...
Е, аз не мога да помогна. Искрено съжалявам.
Но има Един, Който може да помогне. Много от хората в лагера Го срещнаха и Той ги
промени! Мен също! Промени ни по един неповторим и прекрасен начин.
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Темата на последния лагер, на който отидох, беше „И сам воинът е воин”.
Много странно ми се стори. Нима един воин може да промени неизбежното? Нима
една птичка прави пролет? Нима бих могла да се изправя пред всички и да кажа мнението си?
Страшничко е!
Имаш ли приятел, на когото да се облегнеш и да знаеш, че няма да те остави да
паднеш. Приятел, на когото можеш да разкажеш всичко и въпреки това да остане с теб и да те
обича. Приятел, който да те направи по-добър, така че да си намериш още приятели, а той да
не ревнува?
Май не е лесно да си намериш такъв приятел?
Е, аз Го намерих!

ХМО (Християнската младежка организация) към БХБЦ (Българска християнска
баптистка църква) организира за трета поредна година лагери, уикенди и семинари.
Летните проекти тази година са:
Детски лагер - 20-26 юли в хотел „Велиста”, с. Вонеща вода.
Тийнейджърски лагер - 17-23 август в Университетския комплекс в Юндола.
Младежки лагер - 24-30 август в Университетския комплекс в Юндола.

