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ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ВОГОНЬ МИРУ
Що це таке?
Цей вогонь постійно горить у місті Вифлеєм, на місці народження Ісуса Христа. Не слід плутати його з Єрусалимським
вогнем, що запалюється на Великдень.
Коротка історія:
Вифлеємський вогонь постійно горить у Вифлеємі, в яскині, місці народження Ісуса Христа, як спомин про прихід на
землю Христа – нашого Спасителя – котрий є символом Любові і Миру, визволенням від гріхів. Він визволяє людей з
розпачу і дає сил, сподівання і надію.
В скаутському поясненні палаючий вогник символізує очікування, в період посту, означає повну жертовність. Світло є
символом випромінювання добра, душевного спокою, любові до людей і до світу. Рівночасно, цей промінчик, це
солідарність зі всіма, хто є далеко, солідарність з убогими, поєднанням з Христом, котрий народився в убогості.
Вифлеємський вогонь приходить до нас за допомогою “скаутської естафети”, котру започаткували Австрійські скаути,
які запалюють свої свічечки у Вифлеємі і розповсюджують Світло як символ миру, любові, братерства, єдності скаутів
всього світу. Додаються до цього Різдвяні вітання і побажання.
В XII столітті один учасник христових походів привіз це Світло з Вифлеєму, як дар для своєї родини і близьких, як
символ найбільшого Добра.
Хто це робить?
Вогонь перевозять до Європи скаути, по Україні його поширюють члени Пласту - Національної Скаутської Організації
України (пластуни). Пластуни передають цей вогонь до церков, звідки він поширюється до парафіян.
Навіщо це робити?
Вогнем з Вифлеєму люди можуть запалити свічки вдома на Святу Вечерю. Крім того, Вогонь заносять до сиротинців,
лікарень, щоб ті, що перебувають далеко від своїх родин, могли відчути тепло Вифлеємської зірки.
Як зберігати Вогонь до Різдва?
Потрібно наперед подбати про збереження вогню. Найкраще зберігати Вогонь у масляних лампадах або у стеаринових
свічках (як ставлять на цвинтарі), які горять дуже добре. Не ставте вогонь на протязі, щоб його не задув вітер.
Що робити, якщо Вогонь згасне?
Святість Вифлеємського Вогню зберігається, якщо свічка ненароком згасне і її знову запалити. Але потрібно дбати, щоб
вогонь горів постійно.
Доки зберігати Вогонь?
Традиційно Вогонь зберігається в церкві до Йордану - до 19 січня. Потім його можна погасити. Люди можуть брати
Вогонь на кожну Святу Вечерю.

Про організацію передачі Вифлеємського вогню по станицях, округах
Дорогі Друзі та Подруги!
Проект "Вифлеємський Вогонь миру" є щорічним надзвичайно важливим пластовим заходом, зобов'язуючим
кожного пластуна. Захід в станицях, округах повинен пройти на високому організаційному рівні. Зробіть все можливе,
щоб ця акція запам'яталася не лише вам, а й жителям вашого міста чи села.
Передавати Вифлеємський вогонь необхідно в храмі, до якого ви найчастіше ходите з дітьми і де вас добре
знають.
Можна організувати передачу вогню як перед початком так і наприкінці Служби Божої, також можна
організувати окремий молебен, після якого відбудеться урочиста передача вогню.
Під час підготовки до передачі Вифлеємського Вогню просимо звернути вашу увагу на наступне:
Подбайте:
1) Попросіть благословення на передачу Вифлеємського Вогню у вашого владики (єпископів церков, з якими ви
співпрацюєте).
2) Дана акція повинна відбутися 3-5 січня, оскільки люди повинні мати Вогник під час Святої вечері.
3) Завчасно домовтесь із священником церкви, в якій буде відбуватися передача вогню, про оголошення даної акції,
розповсюдження інформації між парафіянами.
4) Зустріньтеся в переддень передачі зі священником, який прийматиме в храмі Вифлеємський вогонь і обумовте всі
нюанси передачі.
5) Поінформуйте місцеві ЗМІ про те, коли і де буде відбуватися передача Вифлеємського вогню, а також, що собою
представляє дана акція.
6) Подбайте, щоб в акції передачі Вифлеємського вогню взяла участь максимальна кількість пластунів вашої станиці чи
округи. Всі пластуни повинні бути в повних пластових одностроях.
7) Запросіть до проведення даної акції інші громадські організацїї, органи місцевої влади, шкільні установи.
8) Перед обрядом передачі вогню батчики/сестрички, виховники/виховниці повинні організувати з новаками і
юнаками гутірки, пояснити, що таке Вифлеємський вогонь, і чому пластуни приймають найактивнішу
участь у поширенні Вифлеємського вогню в Україні. Це повинно заохотити і налаштувати дітей на
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урочистий і піднесений настрій.
9) Подбайте, щоб на цій акції були присутні не лише пластуни вашого осередку, а і їхні батьки.
10) Подбайте, щоб на акції були присутні і курені старших пластунів і сеньорів.
11) Для перенесення Вифлеємського вогню придбайте (зробіть) скриньку зі скляними віконцями, лампадку, щось на
зразок ліхтарика. Так вогонь буде захищений від вітру тощо. Подбайте, щоб скринька мала естетичний вигляд і
була гарно прикрашена. Якщо ви плануєте піти з вогнем до сиротинців і лікарень, то мусите подбати про достатню
кількість скриньок для вогню. Завчасно розподіліть, з’ясуйте, який пластовий курінь куди має відносити Світло.
12) Подбайте про достатню кількість свічок для пластунів, які необхідні будуть під час обряду передачі.
13) Заздалегідь розподіліть обов'язки серед пластунів (хто після Служби Божої йде в сиротинці, хто в лікарні, хто
готує колядки, хто готує вертеп).
14) Домовтесь зі священиком, про те, що вогонь буде зберігатися у церкві до 19 січня - Йордану.

Інформація для виховників пластових частин
Дорогі Подруги та Друзі!
Перед обрядом передачі вогню батчики/сестрички, виховники/виховниці повинні організувати з новаками і юнаками
гутірки, пояснити, що таке Вифлеємський вогонь, і чому пластуни приймають найактивнішу участь у поширенні
Вифлеємського вогню в Україні. Це повинно заохотити і налаштувати дітей на урочистий і піднесений настрій.
Це пояснення може бути включене:
- у цикл гутірок про Різдво Христове
- у цикл гутірок про добре діло
- у циклі гутірок про скаутську спільноту
- виділене як окрема тематика.
1. Подбайте, щоб пластуни вашої частини знали і могли іншим людям пояснити про Віфлеємський Вогонь Миру.
2. Якщо ваша частина братиме активну участь у офіційній передачі, буде нести вогонь до сиротинців, шкіл, лікарень,
подбайте щоб була особа, відповідальна за вогонь – охоронець вогню. Обов’язком цієї особи є постійний догляд за
вогнем, поширенням інформації.
3. Подбайте, щоб на цій акції були присутні не лише пластуни вашого осередку, а і їхні батьки.
Інформація підготована оргкомітетом акції
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Як передати Вифлеємський вогонь
Рекомендований церемоніал
На початку Служби Божої
Пластуни творять коридор у напрямку до вівтаря. Всі стоять обличчями один до одного, у кожного в руках
свічка. Стають по уладах; ближче до входу - сеньйори, далі - старшопластуни, юнацтво і біля самого вівтаря - новацтво.
Новак, новачка або юнак та юначка вносягь Вифлеемський вогонь у скриньці. Новаки несуть скриньку, за ними стоять
юнаки. На іншому кінці "коридору", біля вівтаря, їх зустрічає священик, який буде приймати вогонь. Ті, хто несугь
вогонь зупиняються перед першою (від входу до церкви) парою пластунів. Один з тих, хто тримає вогонь говорить:
"3 місця народження Ісуса Христа Сина Божого передаємо Вифлеємський вогонь миру любові, добра і
справедливості українським християнам (назва міста/села).
Далі юнак та юначка відкривають скриньку. До вогню підходить перша пара пластунів. Вони запалюють свої
свічки, повертаються на місця і тоді по ланцюжку починають запалювати свої свічки решта пластунів. В часі запалення
свічок пластуни співають одну з відомих коляд, наприклад, “Нова радість стала”. Коли накінець "коридор" буде
повністю освітлено, діти, що несуть Вифлеємський вогонь, рушають до священника. Підійшовши, простягають
скриньку зі словами:
"Святий отче, (інше звертання, в залежності від сану священника, котрий перебиратиме вогонь) Різдво Ісуса
Христа засвітило світові світло розуму, любові, добра, справедливості. Прийміть від нас цей священний вогонь з місця
Божого народження - з Вифлеємського храму Різдва Христового. Нехай він сповнить серце кожного християнина
радістю, миром, надією і вірою".
Священник бере скринку і промовляє до присутніх. Діти, які передавали вогонь кланяються і повертаються на свої
місця. Решта пластунів зі свічками в руках по черзі приступають до свічників і там ставлять свої свічки. Далі
починається Служба Божа.
Наприкінці Служби Божої
Пластуни створюють "коридор" у напрямку до вівтаря. Стоять обличчями один до одного. Через кілька пар діти
тримають скриньки для вогню. Новак, новачка або юнак та юначка вносять у церкву Вифлеємський вогонь у скриньці.
На тому кінці "коридору", біля вівтаря, їх чекає священник, який буде приймати вогонь від пластунів. Ті, хто несугь
вогонь зупиняються перед першою (від входу церкви) парою пластунів. Один з тих, хто тримає вогонь говорить:
"3 місця народження Ісуса Христа Сина Божого передаємо Вифлеємський вогонь миру любові, добра і
справедливості українським християнам (назва міста/села).
Після цих слів юнак та юначка відкривають скриньку. До вогню підходять пластуни, які тримають скриньки для
вогню. Вони почерзі запалюють свічки в скриньках і повертаються на місця. В часі запалення свічок пластуни співають
одну з відомих коляд, наприклад, “Нова радість стала”. Коли всі повернуться на своі місця, діти, що несуть
Вифлеємський вогонь, підходять до священника. Підійшовши, простягають скриньку зі словами:
"Святий отче, (інше звертання, в залежності від сану священника, котрий перебиратиме вогонь) Різдво Ісуса
Христа засвітило світові світло розуму, любові, добра, справедливості. Прийміть від нас цей священний вогонь з місця
Божого народження - з Вифлеємського храму Різдва Христового. Нехай він сповнить серце кожного християнина
радістю, миром, надією і вірою".
Священник бере скриньку, промовляє до присутніх. Діти говорять:
"Ми понесемо Вифлеємський Вогонь до тих, хто не зміг сьогодні бути в храмі Божому - до сиротинців та
лікарень, щоб ті, хто потребують Ісусової опіки, могли б відчути тепло Вифлеємської зірки, а черсз неї Господню
любов”.
Тоді діти разом повертаються і виходять. Діти по гуртках зі своїми виховниками йдуть до сиротинців і лікарень, де так
само урочисто передають Вифлеємський вогонь.
Якщо ви передаєте Вифлеємський вогонь, то було б дуже добре, якби ви підготували для прихожан храму
невеличкий концерт з улюблених колядок або невелике вертепне дійство.
СКОБ!
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