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Rycerz chrześcijanin – rycerz harcerz!
W czasie Konferencji Instruktorskiej na „zajęciach” Wychowania Duchowego
rozważaliśmy fragment z Listu Św. Pawła do Efezjan (Ef 6, 13-18). Wyróżniliśmy sześć części
zbroi rycerza chrześcijanina, które powinien posiadać również każdy harcerz. Są to:
1) hełm zbawienia,
2) pancerz sprawiedliwości,
3) pas prawdy,
4) tarcza wiary,
5) miecz Ducha,
6) buty głoszenia Dobrej Nowiny o pokoju.
Zastanawialiśmy się jakie cechy powinniśmy przypisać poszczególnym częściom zbroi,
które posiada rycerz, tak by były atutem również harcerza.
Oto nasze spostrzeżenia.
Pancerz sprawiedliwości - sprawiedliwość to oddanie innej osobie tego, co jej się słusznie
należy. Człowiek, który posiada tę część zbroi jest:
- sprawiedliwy w działaniu,
- obiektywny,
- pokorny,
- nie uprzedza się,
- chroni przed złem,
- wierzy w innych,
- zakłada, że skoro ja jest sprawiedliwy – inny też taki jest,
- ma siłę i moc,
- wyraża swoje emocje nie raniąc innych,
- umie przyjmować przykre rzeczy.
- im mocniej kształtujemy sprawiedliwość w sobie i w innych tym pancerz jest
mocniejszy.
Harcerz, który ma tę część zbroi jest:
- sprawiedliwy,
- prawdomówny,
- obiektywny,
- silny wewnętrznie,
- „ma kręgosłup”,
- jest zdyscyplinowany,
- „szczelny”,
- kocha innych.
Jak pracować nad tą cechą?
- być blisko Prawa i Przyrzeczenia,
- brać udział w rekolekcjach,
- zwracać uwagę na wychowanie duchowe,
- być konsekwentnym (umieć stawiać granice),
- nazywać zło,
- dawać świadectwo (osobisty przykład).
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Pas Prawdy – prawda to zgodność z rzeczywistością.
Człowiek, który posiada ten pas:
- wierzy,
- nie kłamie,
- posiada „jedną twarz”,
- wie, że „stawanie w prawdzie umacnia więzy”,
- pas ozdabia i podtrzymuje zbroję,
- prawda czasem uderza, boli, ale bez niej nie będzie zgodności z rzeczywistością,
- pas jest elastyczny i odpowiednio dopasowany – jeśli jest zbyt ścisły nie spełnia swojej
roli.
Harcerz z pasem prawdy:
- mówi prawdę w odpowiedni sposób (żeby nie zranić wtedy, gdy jest przykra),
- umie konstruktywnie krytykować,
- umie przyjąć prawdę (pokora),
- zajmuje odpowiednie stanowisko (zgodne z prawdą),
- jest uczciwy, prawdomówny i szczery,
- o jednej twarzy,
- konsekwentny, odpowiedzialny,
- zgodny z Prawem i Przyrzeczeniem.
Buty Głoszenia Dobrej Nowiny o pokoju.
Jako harcerz jestem wszędzie tam, gdzie mnie potrzebują:
- WOŚP oraz inne akcje charytatywne,
- Betlejemskie Światełko Pokoju,
- służba harcerska podczas świąt (również instruktorów),
- wyrażam odpowiednie stanowisko w konfliktach w swoim środowisku i na świecie,
- 4 punkt Prawa Harcerskiego,
- jestem przykładem dla innych,
- rozwiązuję konflikty w odniesieniu do Dekalogu,
- supełek na chuście (rozwiązuję wtedy, gdy zrobię dobry uczynek).
Tarcza wiary
Harcerz
- opiera się na Dekalogu i Prawie Harcerskim w codziennym życiu,
- uczy przez działanie,
- uczestniczy w szerszych, ogólnopolskich formach harcerskich wyrażających wiarę
(Pielgrzymka na Jasną Górę, BŚP, itp.),
- współpracuje z Zespołem Duszpasterstwa.
To oczywiście tylko wybrane przez nas formy realizacji służby harcerskiej w oparciu o tekst
listu św. Pawła. Zachęcam wszystkich do szczególnego zastanowienia się nad tym
fragmentem. Możecie w oparciu o niego zrobić sobie harcerski rachunek sumienia – może w
czasie prywatnej modlitwy przyjdą wam do głowy znacznie lepsze pomysły niż nam.
Zapraszam do modlitwy tym i innymi fragmentami biblijnymi.
Z modlitwą Iwona Mergo – szefowa ZDH.
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