
Jurnal de fapte
bune



Era sfârșitul toamnei anului 1909 când, în timpul zilei, Londra a fost acoperită 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.

             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!



5 - 7  A N I  

Pregătește felicitări pentru bunicii tăi sau
pentru un vecin în vârstă

Donează o haină sau o jucărie

Confecționează o decorațiune de brad din
materiale reciclabile

Învață un colind pe care să îl transmiți celor
dragi

Spune o rugăciune pentru cei dragi în fiecare
seară



L U P I Ș O R I

Pregătesște felicitări pentru bătrânei sau
pentru un prieten care se simte trist

Donează haine, htrană sau jucării

Confecționează o decorațiune de brad din
materiale reciclabile

Mergi la colindat cu patrula sau familia

Spune o rugăciune pentru pacea lumii în
fiecare seară

Ajută-ți părinții la cumpărături sau  treburi
casnice 

Învață un lucru nou în fiecare zi

Ajută o persoană care are nevoie



T E M E R A R I

Scrie o scrisoare de mulțumire profesorului
preferat

Donează haine și hrană unei persoane fără
adăpost 

Reciclează obiectele din plastic timp de 1 lună

Mergi la colindat cu patrula sau familia

Spune o rugăciune pentru pacea lumii în
fiecare seară

Ajută-ți părinții la treburi casnice (curățenie,
vase, cumpărături etc)

Învață un lucru nou în fiecare zi

Fă pe cineva să zâmbească

Împacă-te cu cineva care te-a supărat



E X P L O R A T O R I

Scrie o scrisoare de mulțumire pentru părinți

Donează haine și hrană unei persoane fără
adăpost 

Sortează gunoiul și ocupă-te să recizlezi
obiectele din sticla, aluminiu, plastic, hârtie etc

Mergi la colindat cu patrula sau familia

Intră într-un lăcaș de cult și spune  o rugăciune
pentru pacea lumii în fiecare săptămână

Ajută-ți părinții la treburi casnice (curățenie,
vase, cumpărături etc)

Învață un lucru nou în fiecare zi

Fă pe cineva să zâmbească și împrumută-i o
carte preferată

Împacă-te cu cineva care te-a supărat
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Exemplele prezentate de către echipa de
Spiritualitate în acest jurnal sunt cu titlu de
recomandare.
Cercetașii pot adăuga orice altă faptă bună
în jurnal!

Acest material a fost preluat și adaptat de la
Centrul Local Adormirea Maicii domnului
Pildești


