Provocarea Lumina Faptei Bune 2016
Era sfârșitul toamnei anului 1909 când, în timpul zilei, City of
London a fost acoperit de o ceață groasă, care a încurcat
traficul și toate afacerile din capitala Marii Britanii. Domnul
Boyce, un publicist american din Chicago, a avut dificultăți în
găsirea unei adrese în centrul orașului. El s-a apropiat de una
dintre lămpile de pe stradă pentru o mai bună orientare, atunci
când un băiat a apărut brusc din ceață.
B: Vă pot ajuta cu ceva, domnule?
Dl: Cred că da, ai putea să îmi arăți pe unde trebuie să o iau
pentru a ajunge la această adresă?
B: Sigur. Vă voi conduce acolo, domnule.
Și l-a condus la adresa dorită. Ajuns la locul dorit, dl Boyce căuta prin buzunare niște monede pentru
a i le da băiatului. Dar înainte de a le da, băiatul i-a spus:
B: Nu domnule, mulțumesc mult, dar sunt cercetaș. Și un cercetaș nu acceptă nimic dacă a ajutat
pe cineva.
Dl: Un cercetaș?
B: Da, domnule, un cercetaș. Nu ați auzit de Boy Scouts fondat de Baden Powell?
Dl: Nu, nu am auzit, dar povestește-mi despre cercetași.
Și băiatul a început să-i povestească americanului despre el și frații lui cercetași. Dl Boyce a fost
atât impresionat de cele spuse încât, după terminarea întâlnirii lui i-a cerut băiatului să-l ducă la
birourile Scout din localitate. Când au ajuns, băiatul a dispărut. La birou dl Boyce s-a întâlnit cu
Baden Powell, celebru general britanic care fondase mișcarea Scout cu doi ani in urmă. Dl Boyce a
fost atât de impresionat de ce i-a povestit Baden Powell despre cercetășie încât a decis să-l ducă și
în țara lui pentru a fonda și acolo Cercetășia.
--Ce s-a întâmplat cu băiatul care l-a ajutat pe Boyce? Nimeni nu știe, nimeni
nu a mai auzit de el. Dar niciodată nu a fost uitat. Cercetaşii din SUA au donat
Centrului Internațional de Instruire, Parcului Gilwell din Anglia, o statuie
frumoasă de un bivol american, cu o simplă inscripție care zice: "Pentru un
necunoscut cercetaș, care în fidelitatea sa față de obligaţia de a realiza o faptă
bună în fiecare zi, a făcut posibilă introducerea Mişcării Scout în Statele Unite
ale Americii."
Prelucrat de Luiza şi Fr. Jesus –
CL AMD-Pildeşti

Dragă cercetaş, în sufletul tău arde flacăra iubirii. Fă-o să radieze mai puternic, aprinzând în fiecare
zi lumina bucuriei în ochii cuiva. Prin fapta ta bună!
Fapta bună este obligația tuturor cercetașilor. Ea constă în a face cuiva un serviciu. Nu contează
locul sau dimensiunea faptei bune, ci contează spiritul cu care se face. Fapta bună este o
caracteristică care este legată de o alta, slujirea.
Amintiţi-vă de faptele bune pe care le faceţi şi încercaţi să faceţi lumânarea să ardă complet:

îmbrăţişează pe cineva drag
ajut-o pe mama la cumpărături
trezeşte-te de dimineaţa devreme şi pregăteşte micul dejun pentru
toată familia
scrie un mesaj unui prieten care se simte trist şi vorbeşte cu el
fă pe cineva să zâmbească
împacă-te cu cineva care te-a supărat
spune o rugăciune pentru cineva care are nevoie
spală vasele după fiecare masă dintr-o zi
împarte pacheţelul tău cu un coleg care nu are de mâncare
ajută-ţi mama la curăţenie timp de o lună
donează o haină/ o jucărie unui copil
scrie o scrisoare de mulţumire profesoarei tale preferate/ învăţătoarei
nu mânca la fast food o lună şi renunţă la sucuri acidulate o săptămână
fă o plimbare în parc cu părinţii de două ori pe lună
strânge-ţi colegii şi fă curat în curtea şcolii sau într-un parc
vorbeşte cu cineva despre cercetăşiei şi ce înseamnă aceasta
pregăteşte 3 felicitări pentru bătrânei
mergi la colindat cu colegii
oferă o floare/ cadou cuiva din clasa ori cuiva necunoscut
intră într-un lăcaş de cult şi fă o rugăciune pentru pacea lumii
împrumută o carte de suflet unei alte persoane de vârsta ta pentru a o citi
Fii mai bun 
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Anul acesta ne-am gândit să împărţim proiectul educativ pentru fiecare ramură, astfel:
1. Lupișori și temerari
1. Fiecare copil va primi câte o lumanare pe care o va decupa.

2. După care o vor îndoi pe jumate, apoi în sfert :

3. Cu o riglă vom măsura câte o distanța de un centimetru și vom trasa niște linii oblice tot de un
cm, apoi vom tăia liniile desenate.
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4. Desfacem lumânarea până rămâne în 2 jumătăți egale, iar copiii vor îndoi un colț din
ineriorul lumânării de fiecare dată când vor face o faptă bună.
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2. Exploratori şi seniori

"CALENDAR INVERS DE POST “

În multe părţi este obiceiul calendarului din Postul Crăciunului (Advent Calendar): câte o bombonică
sau ceva dulce în fiecare zi şi - când le-ai mâncat pe toate - vine pentru tine bucuria Crăciunului.
Eu vă propun un calendar invers: în loc sa mâncaţi bombonica zilnică, PUNEŢI în fiecare zi într-o
cutie câte o bomboană sau ceva frumos şi cu suflet iar când e gata, dăruieşte-le împreună cu o
lumânare aprinsă și mesajul de pace cuiva care are nevoie de o atenţie, de grija ta.
Aşa, când se împlinesc zilele, vine bucuria Naşterii Domnului şi pentru tine şi pentru încă cineva.
Care se va simţi luminat şi special.
Exploratorii şi seniorii pot trimite poze, filmuleţe sau pot posta mesajul lor de pace pe care l-au
transmis pe pagina de Facebook a proiectului Lumina Păcii 2016 sau pe grupul de facebook Scout.

*Materialul este propus în această formă de Echipa de organizare a proiectului Lumina Păcii 2016.
Pentru sprijin în implementare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email lumina.păcii@scout.ro.
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