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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

 
 

«Вогонь мусить переходити з рук у руки.  
Так, як світло передається від людини до людини, 

 так само і мир має приходити  
від одної людини до іншої» 

 
Ґюнтер Гартль,  

засновник акції у світі 
 
 
 Вже понад 20 років скаутський рух активно підтримує іні-

ціативу поширення Вогню з Вифлеєму і першочерговим зав-
данням цієї акції є виховання молодого покоління у позитив-
ному дусі братерськості, доброзичливості та прагненні миру. 

Чи справді може ця акція стати виховною? – запитаєте 
Ви. Останніми роками лунає критика щодо доцільності про-
ведення її в таких масштабах і втрату справжньої сутності – 
плекання миру. 

Проблема полягає в тому, що не лише Вифлеємський 
вогонь, але і наша організація в цілому, на даному етапі, як 
ніколи, потребує методик, виховних програм, допомоги 
виховнику у проведенні пластових занять.  

Дослідивши досвід скаутських організацій Європи, про-
понуємо тобі невеличку допомогу - зразок того, як наші друзі 
використовують акцію «Вифлиємський вогонь миру» як 
нагоду навчити, дати зрозуміти і згуртувати.  

Сподіваюся, що ця книжечка допоможе вам бачити нові 
можливості цікавої діяльності з вашим гуртком в передріздвя-
ний час.  

Виховання Вашого юнацтва – у Ваших руках! Не втратьте 
доброї нагоди нагадати про добрі діла! 
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ЧОМУ ПОШИРЮЄМО ВОГОНЬ? 
 

 
На основі інтерв’ю із  

засновником акції Гюнтером Гартлем,  
Австрійське радіо 

 
Ідея різдвяного символу миру виникла в останні роки 

недавньої епохи Холодної війни. Тоді Схід та Захід були двома 
могутніми ворожими блоками, що протистояли одне одному, 
взаємною загрозою, що підсилювалася гонкою озброєнь. США 
із їхніми європейськими союзниками в НАТО, комуністичний 
радянський Союз з центральноєвропейськими країнами Вар-
шавського договору і поміж ними маленькі нейтральні держа-
ви Австрія та Швейцарія та позаблокова Югославія під ке-
рівництвом президента Тіто. 

 
Ґюнтер Гартль на презентації книги  

«Світло з темряви» про 20 років Вогню у світі 
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Посередині Європи, особливо драматично та брутально в 
Німеччині, впала залізна завіса з усіма її колючими дротами 
та замінованими зонами у смертних смугах. Тоді ще ніхто не 
здогадувався, що вже через три роки, під тиском наростаю-
чого прагнення свободи у сателітах Москви та зумовленої сис-
темою економічної катастрофи, комуністична влада впаде. 

В Австрії поділ Європи відчувався особливо. На Півночі за-
кінчувався західний світ, вже тут ти стояв справді перед заліз-
ною завісою. Поїздка в сусідню країну, що завжди була дещо 
пригнічуючою, була можлива тільки з візою та за умови про-
ходження до неможливості педантичного митного контролю. В 
комуністичних країнах таємні служби були всюдисущими. 
Наприклад, якщо хтось ночував в готелі у Празі чи їв у рес-
торані для туристів, то він мусів рахуватися з розумінням того, 
що його розмови будуть підслухані через заховані мікрофони. 

Поділ Європи на два ворогуючі табори був для людей від-
чутним та відомим. Люди прагнули кінця цього поділу, але в 
1986 ніхто не вірив у те, що вже за декілька років ця мрія 
здійсниться. 

Папа Римський Іван Павло ІІ, який родом з Польщі, віді-
грав у цьому міжнародному становищі особливу роль. Він ба-
гато зробив для падіння комуністичного режиму. Восени 1986 
року він запросив представників різних регіонів світу в Асізі 
(місто в Італії) для спільної молитви за мир. Ця церква стала 
місцем історичної зустрічі, тому що життя та погляди Франца 
Асизького, середньовічного Святого, збігаються з основними 
цінностями багатьох регіонів. 

Перебуваючи під впливом цих подій, восени 1986 року ре-
дакція Австрійського радіо вирішила як тему для різдвяних 
передач вибрати тему прагнення миру. Гельмут Обермаєр, 
сьогоднішній регіональний директор, згадав під час однієї 
автопрогульки через сонячну осінню Австрію, про ініціативу 
однієї слухачки, що була пов’язана з великою кількістю 
відвідувачів, на Святу вечерю у Лінці.  

Тоді люди вносили свої пожертви на користь неповнос-
правних дітей і молоді, що перебували у скрутному становищі. 
А жінка запропонувала роздавати гостям різдвяної студії вог-
ник для різдвяної ялинки. 
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Вогник є чи не найбільш про-
мовистим різдвяним символом, 
не тільки в звичаєвості, а й в біб-
лійних пророцтвах. Мир для лю-
дей на землі є частиною різдвяної 
звістки – мир, який так усім 
потрібний. Отже різдвяне світло 
виражає тугу за миром та обі-
цянку миру для людей на землі. 

«Вогник є символом миру – 
вогник є світлом миру». З цими 
думками Доктора Гельмута Обер-
маєра, ідея Вогню Миру окрес-
лилась. Коли ми запалюємо вог-
ник миру, то це мусить відбува-
тися в тому місці, де ангели 
пообіцяли людям мир, а саме у 
Вифлиємі. Вогонь миру з студії 
ОРФ мусить бути Вогнем із Виф-

лиєму. Якщо він є з того місця, звідки і походить, а саме з міс-
ця народження Христа, то тоді і звістка миру буде сприйнята 
краще. 

Після того, як акція  «Світло у темряві» стала місією для 
дітей, що знаходяться у скрутному становищі, вогник Миру у 
Вифлиємі мусіла запалювати саме дитина з Австрії, яку б су-
проводжувала уся телевізійна команда. Тоді Обермаєр почав 
думати над конкретним здійсненням цього задуму. 

Так і народилася акція  «Вифлиємський вогонь миру», що 
набула надзвичайно великого поширення. 

Але тепер, коли в багатьох країнах мільйони людей 
перейняли традицію, а численні групи людей та організації 
поширюють вогонь, іноді навіть видаючи акцію за свою влас-
ну, ми можемо говорити про три вирішальні причини такого 
успіху: походження з Вифлиєму, простота та самобутність 
символу і активний елемент передачі вогню далі. 

Ніхто не може точно сказати, куди точно потрапляє 
вогонь. Як він потрапляє у найвіддаленіші куточки конти-
ненту і як цей новий звичай міг так широко розвинутися за 
22 роки. Але це і є основною рисою звичаїв.  
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У багатьох регіонах це фактично стало різдвяним звичаєм 
– приносити додому вогонь. Багато молодих людей з Австрії 
вже не сприймають Різдво без Вогню.  

Звичайно в тому, що ідея Вифлеємського Вогню Миру була 
так швидко поширена, потрібно завдячувати ЗМІ, передусім 
телебаченню та радіо, але також і газетним статтям. Це було 
важко привезти Вогонь в Австрію без літака або передати цей 
світлий символ у численні країни без поїздів чи автомобілів. 
Але акції, за якими не стоїть глибока ідея, швидко гаснуть, во-
ни схожі на запалене сіно, що швидко гасне, а не на вогонь, 
що горить на Різдво. 

Вогонь миру є своєрідним. Пастухи, яких перестрів ангел 
та повідомив про народження Христа, поспішали до нього, 
щоб принести подарунки дитині, які і є світлом цього світу. 
Так само люди в наш час через свої пожертви на користь 
акції  «Світло у темряві» приносять подарунки для скривдже-
них, для наших найменших братів та сестер, як їх називає Ісус 
у своїй проповіді про Страшний Суд. Як символ та спогад про 
Вифлеємські ясла горить вогонь миру. Також цей зв'язок під-
креслюється вибором дитини доля запалення Вогню. Це ди-
тина, яка має відзначитися особливою діяльністю або вчинком. 

Світло та вогонь є особливими символами. Тим більше у на-
ших широтах, де тижнями темна ніч є довшою за світлий 
день, а звичаї та традиції виражають людське бажання світла. 

Ідея про те, щоб на великі свята приносити із церкви з со-
бою вогник не є новою. Наприклад у Вірменії, найдревнішій 
християнський країні світу, люди вже довгий час мають 
звичай приносити додому вогник у лампадках. Також в 
багатьох регіонах Австрії, у великодню ніч, люди запалюють 
свічки від Благодатного Вогню та несуть у свої домівки. 

Наш вогонь миру не походить з якоїсь церкви, а приве-
зений звідти, де велика зірка позначає місце, де згідно з 
християнськими переказами дві тисячі роки тому народився 
Ісус. Вифлиєм є певно основною причиною того, що наш Во-
гонь приваблює таку кількість людей. Звичайно, потрібні зу-
силля та старання для того, щоб привезти Вогонь з Вифлиєму 
через Тель-Авів у Лінц. Тому ми висловлюємо подяку авст-
рійським авіалініям не тільки за те, що безкоштовно надає 
місця в літаку дитині і всій команді (а тим самим дає нам 
можливість як організаторам поїздки) провести акцію без 
зайвих витрат, а й за те, що як туристичне бюро дбає про 
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наше перебуван-
ня в Ізраїлі. Осо-
бливо дякую за 
те, що вони вза-
галі дозволяють 
перевозити нам 
вогонь у літаку. 
Таке дозволено ли-
ше, я будуть 
дотримані спеці-
альні заходи без-
пеки. Тоді ми 
можемо гаранту-
вати, що вогонь, 
який ми передає-
мо є тим самим 
вогнем з місця 

народження Ісуса. Коли Вогонь йде від людини до людини, то 
він залишається тим самим вогнем, який нагадує нам про 
події Святої Ночі. 

кщо 

Тут ми мусіли б відповісти на постійну критику про те, що 
не можна привозити вогонь миру з того регіону, де звичними 
стали нетерпимість та збройні сутички. Проте вогонь миру не є 
магічним дивосвітлом, при встановленні якого відразу настане 
злагода. Він має нагадувати про різдвяну вістку миру та про 
наш обов’язок зробити щось для миру. Ангели сповістили 
новину про мир для людей на землі, в час та у світі, який не 
менш  «мирний», ніж сьогоднішній. В християнському розумінні 
Ісус прийшов в цей світ, щоб любов’ю подолати ненависть. Цю 
місію він виконав через своє життя та страждання на хресті.  

Третім важливим фактором є передача Вогню. Як вже 
було сказано, в тому, що люди беруть вогонь з якогось визна-
ченого місця немає нічого своєрідного. Але Вогонь пере-
дається від людини до людини. Потяги та співробітники 
австрійської залізничної спілки транспортують вогонь і його 
можна взяти на вокзалі, філіях Червоного Хреста чи спілки 
Самаритян, так само як і в церквах. Скаути, пожежні коман-
ди та інші організації розносять його людям. Це було би зама-
ло просто взяти десь вогонь, щоб ним запалити свічки на 
ялинці чи запалену ним свічку поставити на підвіконня, як 
символ побажання миру.  
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Це мусить переходити з рук у руки. Так як світло пере-
дається від людини до людини, так само і мир має приходити 
від одної людини до іншої. Світло нагадує нам про те, що всі 
ми зобов’язані зробити щось для миру. Цю місію, цю суть Вог-
ню Миру передаємо ми також і по радіо і телебаченню. Ми 
пояснюємо цю місію відомим людям, яким ми передаємо 
Вогонь. Передача політикам, людям які можуть зробити щось 
для миру на міжнародному рівні, дає нам можливість 
познайомити їх з біблійним походженням миру. Тому Вогонь 
має своє місце і в державних секретаріатах. 

Знову й знову люди розповідають, як вони за допомогою 
Вогню шукали і знайшли примирення. Посварені сусіди знову 
помирилися після того, як один з них прийшов до іншого із 
вогником. У сімї налагоджуються зіпсовані відносини. Зви-
чайно сам вогонь миру не має на це впливу. Він був просто 
певною спонукою зробити щось для того, щоб перебороти 
незгоду та суперечки, а саме просто підійти до ближнього та 
подати йому руку. 

Усі ці причини можна звести до спільного знаменника: 
Вифлеємський вогонь миру вже 20 років поспіль є таким 
позитивом для людей, тому що він тісно пов'язаний з усіма 
різдвяними подіями. Він символізує світло, що прийшло у світ 
і починаючи із Віфлеєму запалало у всьому світі.  

Так само як і вчення Ісуса вимагає не пасивного слухання, 
а активних дій, так і Вогонь як різдвяний символ активно 
розповсюджується серед людей і може принести їм радість. 
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ІГРИ 

 

 
 
 

Мир починається з нас.  
«Що можемо ми зробити для миру?»  

Допоможіть юнацтву зрозуміти,  
що саме з них починається мир і злагода, 

 що гурток, як маленьке суспільство,  
має бути зразком ідеального суспільства. 

 
 
ДОБРЕ ДІЛО 
 
Ціль гри: заоохотити гурток робити добрі діла 
Кількість учасників: гурток або курінь 
Матеріали: 
•  Газети, журнали, історії, де можна знайти добрі діла 
•  Тасьма, мотузки, куски шкіри, нитки чи схожий матері-

ал для виготовлення браслетів 
•  Папір і ручки або дошка і маркери, щоб малювати план 

дій і список добрих діл 
Час: 1-2 год 
 
Хід гри: 
1. Поясни гуртку, що ми збираємося обдумати добрі діла. 

Попроси юнаків поділитися думками на гру і знайти відповідь 
на такі питання: 

 Що таке добре діло? 
 Що не є добре діло? 
 Чому важливо робити добрі діла? 

2. Подумайте разом, як вчинення добрих діл 
відображається у вашій релігії. Розкажи притчу зі своєї релігії 
і обговори добре діло. Чи можемо ми робити щось схоже? 
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 Подумайте разом 
про відомі добрі діла у 
фільмах, історіях, газетах. 
Хто робить добрі діла і чо-
му? Чи можемо ми робити 
щось схоже? 

 Проведи майстерку 
браслетів-згадок про добре 
діло. Вони можуть бути як 
дуже прості, так і декора-
тивні. Поясни, що вони 
мають нагадувати юнаку про важливість творення доброго діла 
для інших. Браслет можна носити протягом тижня, або до на-
ступних сходин, або протягом пластового табору. 

 Попроси юнаків скласти список з 10 речей, які вони мо-
жуть зробити гуртком для інших. Розробіть разом план дії із вті-
лення цих добрих діл. 

 

 
 
ДРУЖБА 
 
Ціль гри: допомогти пластунам поміркувати над дружбою, 

коли вони працюють разом як команда, будучи друзями і під-
тримуючи одне одного. Гра має проводитися виховником, 
завданням якого є слідкувати за тим, щоб кожен учасник 
отримав карточку. 

Кількість учасників: 6-8 осіб 
Час: 20 хв 
Матеріали: набір кароточок, кожна з яких містить твер-

дження про дружбу (див. додаток) або чисті картки паперу і 
ручки. 

 
Хід гри: 
1. Поясни гуртку, що вони є групою друзів, які спільно 

роблять якийсь захід. Попроси їх подумати над речима, які 
вони роблять одне для одного. 

2. Попроси гурток написати аспекти дружби на маленьких 
картках або використай зразки, подані у додатку. 

3. Дай набір карточок гуртку. 
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4. Кожен учасник витягає одну карточку і дає її відповід-
ному члену гуртка мовчки. 

5. Якщо учасник бере картку і не хоче її нікому віддавати, 
вона кладеться на низ колоди карток 

6. Коли всі картки роздані,кожен учасник зачитує твер-
дження на картці, яку він отримав, починаючи речення так: 
«Я є пластун, який є...» 

…Є добрим 
…Є щедрим 
….вміє слухати 
…є розуміючий 
…є турботливим 
…є тим,з ким мені добре 
…любить ту саму музичку, що і я 
 
Обговорення: 
1. Спитай юнаків, чи твердження, яке вони отримали, 

відображає їхнє ставлення до друзів в гуртку? 
2. Що здивувало їх? 
3. Твердження, що вони отримали, сподобалося їм чи вони 

б хотіли отримати інакше? 
4. Чи картка, яку вони отримали, відображає аспекти 

дружби, які є важливі для них? 
 

 
 
РАКЕТА ЧИ ФОНТАН? 
 
Ціль гри: подумати про наше відношення до інших і як 

наша поведінка може впливати на людей 
Кількість учасників: будь-яка 
Час: 20 хв 
 
Хід гри: 
1. Спитай учасників, які вони знають типи феєрверків і 

обговори з ними, як вони виглядають, звучать, вибухають 
2. Попроси учасників розтягнутися по кімнаті. Коли ти 

називаєш назву феєрверку, вони зображають цей феєрверк 
видаючи звуки, рухаючись, стрибаючи… 

3. Хай кожен собі обере певний вид феєрверку і протягом 
5 хв гурток має придумати захоплююче феєрверк-шоу. 
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Обговорення: 
Обговори, який з феєрверків найкраще зображає їх. Хай 

вони намалюють свій феєрверк – вони є ракетою чи фонта-
ном? Як їхня поведінка впливає на інших? Чи роблять вони 
багато шуму і перешкоджають іншим? Чи вони грандіозно 
вибухають на короткий час, а потім стихають? 

Обговоріть, як поєднуючи різні види феєрверків, можна 
зробити захоплююче феєрверк-шоу. Чи це подібно до людей 
різних характерів і їх взаємодію? Що потрібно нам робити в 
щоденному житті, щоб створювати в спілкуванні, в роботі 
«успішне феєрверк шоу». 

 

 
 
СОЛОДКИЙ АРМ–РЕСЛІНГ 
 
Кількість гравців:4 і більше 
Матеріали: стілець для кожного гравця і стіл, солодощі 

(шоколадки, цукерки, печиво…) 
 
Хід гри 
Поділіть групу на пари. Поясніть, що ціллю гри є виграти 

якнайбільше солодощів (або альтернативних винагород). Грав-
ці отримують солодощі за кожне виграшне очко.  

Продемонструйте, що має робити кожна пара. Поставити 
праву чи ліву руку з ліктем на стіл (традиційна позиція арм-
реслінгу, але не говоріть цього, просто продемонструйте). 
Кожного разу коли рука твого партнера доторкається стола, 
ти отримуєш очко і щоразу, як твоя рука торкається стола, 
твій партнер отримує очко. 

Коли організатор гри каже «Почали», кожен має 15 секунд 
щоб отримати якомога більше очків.За кожне виграшне очко, 
особа отримує шоколадку (або печенько за кожні 5 балів). 
Кожен гравець є відповідальний за підрахунок своїх власних 
балів. Нікому не можна спілкуватися під час гри. Слідкуйте за 
тим, щоб жодна пара не поранилася під час гри. 

 
Обговорення  
Хто отримав найбільше очок? Як вони це зробили? Скільки 

гравців думали, що це змагання? Чому? Смисл цієї гри є не 

Вифлеємський Вогонь Миру 2008, Пласт – НСОУ 13



чинити опір, а доторкати руку якомога більше разів до стола, 
перекидаючи її вперед-назад або рукою одного із гравців 
набивати по столу «очки» і по закінченню гри і поділити 
солодощі. Якщо жодна з пар на вловила сенс гри, спитатися, 
чому кожен думав, що це змагання і по брейнстормити шляхи 
отримання найбільшої кількості балів не застосовуючи сили. 
Обговорення цієї гри може привести до гарної дискусії про 
кооперацію і роботу в команді.  

 

 
 
МИРНА АБЕТКА 
 
На плакаті пишуться в стовпчик букви алфавіту. Гурток 

разом пише слова, що починаються з цих букв і мають щось 
спільне з миром. 

 

 
 
ДЕРЕВО МИРУ 

На великому пла-
каті малюємо дерево. 
Діти пишуть на арку-
шах, вирізаних у фор-
мі листя, вс  що їм 
спадає на думку при 
слові „мир”. А на інших 
аркушах пишуть те, 
що м же зруйнувати 
чи завадити миру Як 
матеріал можна вико-
ристовувати різні газе-

ти та журнали, з яких учасники можуть черпати інформацію. 
Діти разом обговорюють заголовки, різні ключові слова та 
картинки, а тоді наклеюють свої листки на дерево.  

е,  

о
. 
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БУДУЄМО ДОМІВКУ МИРУ 
Для цієї майстерки потрібно якнайбільше великих карто-

нок, які можна розкласти так, щоб охопити велику площу. На 
окремих картонках малюються різні малюнки і пишуться 
побажання миру. Тоді разом будуємо нашу домівку миру. Як 
будівельний матеріал можна використовувати скотч (ззовні і 
всередині), клей та линву. Тепер в нашій домівці можемо 
разом співати пісні, розповідати історії і грати в ігри… 

 

 
 
БУДИНОК СПІЛЬНОТИ 
 
У цій грі ми порівнюємо нашу спільноту, суспільство, 

церковну громаду з будинком. Будинок має фундамент, стіни, 
стелю, дах, вікна і двері, балкон і місце для сміття.  

Визначте в групі, які будівельні елементи ви будете 
використовувати, який саме будинок будуєте і де саме ви 
хочете використати ті чи інші матеріали: що піде в фунда-
мент, а що до сміття? При цьому ви мусите надписати ці 
матеріали на окремих листочках і по черзі додавати їх.  

1 крок: уважно прочитати усі будівельні елементи. 
2 крок: в спільній дискусії вирішити, що куди належить і 

чого ще не вистачає. 
3 крок: збудувати будинок, вирізавши окремі елементи і 

наклеївши їх на плакат. 
Гурток чи курінь можна поділити на менші групи, кожна з 

яких в кінці представить свої будиночки і пояснить, чому во-
ни побудували їх саме так. 

 
ТАКТОВНІСТЬ ДОВІРА ВМІННЯ ВИБАЧАТИ 
СПІВПРАЦЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КРИТИКА 

 ТЕРПІННЯ НЕ БРАТИ УЧАСТЬ  
В ГРІ 

ПОРЯДОК ЧЕСНІСТЬ ДАТИ ВИСЛОВИТИСЬ 
ГУМОР ВІДСТОЮВАТИ СВОЮ ДУМКУ ЗАСТУПАТИСЬ ЗА ІНШИХ

ЖАЛІТИСЬ  ВТРУЧАТИСЬ  
В РОЗМОВУ 

ЗАЗНАЙСТВО БАЖАННЯ БУТИ ПЕРШИМ БУТИ КОНСЕРВАТИВНИМ
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ЩО РОБИТИ ЗІ СВОЄЮ ЗЛІСТЮ? 
 
Переглянувши наведені приклади, обміняйтеся міркуван-

нями: що я можу зробити зі своєю злістю? Розвиньте ідеї щодо 
того, як можна впоратись зі злістю, щоб не випустити її на 
оточуючих. 

 Напхати старі панчохи ватою та влаштувати бій панчо-
хами. 

 Місити тісто і вмістити в нього всю злість. Воно якраз під-
ходить для того, щоб зі всією силою бити його чи кидати на стіл. 

 Деякі вибирають більш безпечні способи зганяння 
злості. Наприклад, біжать через ліс. 

 Деякі люди вішають на двері кімнати попередження: 
«Обережно! Злий пес». Іноді дуже важливо побути одному, щоб 
прийти до себе. 

 Інші танцюють під дуже голосну музику, аж поки їм не 
стає духу. 

А що робиш Ти зі своєю злістю? 
 
 

ЗАЛИШАТИСЬ СПОКІЙНИМ ЧИ РОЗСЕРДИТИСЯ? 
 
Це і є питанням. Хто я є і як оцінюють мене інші? І про ко-

го я думаю, що він спокійно і розсудливо сприймає речі, а хто 
може вирішувати справи лише з кулаками? Ця гра покаже це. 

Це робиться так: двоє людей відповідають на питання, 
при цьому як для себе особисто, так і для інших. Це означає, 
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що ви проходите питання за питанням, зважаючи на такі два 
критерії: 

- як кожен оцінює себе самого, 
- як кожен оцінює свого опонента. 

Для кожного питання є шкала оцінок від 1 до 7. Якщо ви 
вибрали 1, то це означає «Так воно і є», а якщо 7, то «Ні, це 
зовсім не так». Звичайно, можна зупинитися десь посередині, 
наприклад: «Так, таке присутнє, але не завжди».  

На питання потрібно відповідати за такою схемою: гра-
вець А оцінює себе і вибирає певну оцінку між 1 і 7, яку він 
поки що не говорить іншому гравцю. Тоді гравець Б оцінює 
гравця А і виголошує свою оцінку, яку він приписує гравцю А. 
Обидва гравці оцінюють різницю і заносять її до графи А. Та-
кий самий порядок відбувається, коли гравець Б оцінює себе, 
а потім свою оцінку для нього виголошує гравець А. Різниця 
заноситься в графу Б. 

1. Я легко впадаю в розпач через невдачі. 
1 – так, це справді на мене дуже впливає; 
7 – мене важко вивести з рівноваги. 
2. В моїй компанії я швидше скажу «Так», ніж «Ні». 
1 – це вірно; 
7 – швидше «Ні» 
3. Моє майбутнє буде фантастичним і унікальним. 
1 – Звичайно, мені це вдасться; 
2 – Моє майбутнє? Суцільна катастрофа, я в цьому впевнений. 
4. Світ поганий. 
1 – Я так завжди думав; 
7 – Але ж навіщо бути таким песимістом? 
5. Кожен мусить здобувати досвід, навіть коли це 

стомлює морально. 
1 – Звісно, так і має бути; 
7 – Ні, такі речі перевантажують. Краще пошукати щось 
інше. 
6. Я сперечаюсь часто і голосно. 
1 – Так, я люблю цю справу; 
7 – Ні, мені набагато миліше сяйво сонця. 
7. Мені подобається моя зовнішність. 
1 – Так, власне, майже все; 
7 – Ні, майже нічого. 
8. Я вірю в справжнє кохання. 
1 – Так, звичайно. Я хочу знайти хорошу пару; 
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2 – Мені все одно, чи блондинка, чи брюнетка. 
9. Я постійно роздумую над сенсом життя. 
1 – Саме так; 
7 – Сенс? Ніщо не має сенсу, а життя тим більше. 
10. Я легко долаю проблеми. 
1 – звичайно, закотити рукави і вперед; 
7 – Та ні, я відкладаю їх і чекаю, поки вони самі не вирі-
шаться. 

 
Розв’язка 
Після того, як гравці дадуть відповіді на всі питання, 

кожен підраховує свої бали. Гравець з меншою кількістю балів 
виграє, адже його самооцінка збігається з тим, як його сприй-
мають оточуючі. Напевно, ви раз у раз будете дивуватися 
тому, як вас оцінюють інші – обговоріть це! Таким чином ко-
жен з вас дізнається трохи більше про себе. 

 

 
 
ПОРТРЕТ МОГО ВОРОГА 
 
Діти рідко мають чітке уявлення про свого ворога. Ця ан-

кета відкриє вам уявлення про ворогів, упереджені думки і 
помилкові оцінки. Вона буде основою для вашої розмови. 

 
Портрет ворога 
1. Як він виглядає (потрібно намалювати портрет ворога)? 
2. Що він робить? 
3. Чому він мій ворог? 
4. Що я можу зробити доля того, щоб ми стали друзями? 
Якщо ти маєш ворогів, то можеш замінити слово «ворог» 

на слово «друг» і написати, що ти можеш зробити для того, 
щоб ви надалі залишались друзями. 
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МЕЛОДІЙНА БАЙКА ПРО РОЗМАЇТТЯ 
 

на основі історії грець-
кого скаута Антоніса 
Папатеодоулоу 

 
Кількість учасників: 

довільна 
Матеріали: копії 

історії Сі – Соу – До 
Час: 1 год 
 
Проведення гри: 
1. Учасники сідають 

в коло і кожен з них 
отримує копію історії 
«Сі – Соу - До». Історію може читати як і виховник, так і всі, 
один за одним. 

2. Виховник має пояснити деякі терміни, що будуть вико-
ристовуватися при розповіді: до, ре, мі, дієз, бемоль, октава. 

 
Обговорення: 
Після закінчення розповіді, дайте юнакам питання: 
•  Як нас історія вчить одночасно будучи різними, ефек-

тивно працювати разом в команді? 
•  Можете навести приклади команд, до яких належать 

різні люди та все ж вони працюють добре разом? 
 
Сі - Соу - До 
Забуте старе фортепіано стояло в підвалі крамнички з ан-

тикваріатом. Його деревина, яка колись блистіла від чистоти, 
була тепер оповита павутиною і білою від пилюки. 

Жоден покупець не виявляв бажання купити це форте-
піано. 

Ні музика, ні будь-які звуки, ні навіть сигнали машин не 
досягали цього місця. Тут була абсолютна тиша.  

Одного дня тиша вичерпалася і вибухнула дискусія між 
клавішами. 

- Мені так нудно! Я хочу знову грати сонати, балади, пре-
людії, - сказала серед ночі біла клавіша Ре. 
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- Я також, - погодився чорний Мі-бемоль, - я хочу 
відчувати енергійність, рух пальців віртуозного піаніста. 

- Енергійність? - перебила його біла Сі, - ти не граєш так 
багато як ми, ти чорна клавіша! От і не говори! 

- І що? – спитав чорний Мі-бемоль 
- Сі права, – сказала біла До останньої октави. Ми справж-

ні ноти. Ми граємо До, Ре, Мі, Фа, Соль, Ля, Сі. Ти – чорна кла-
віша, тому перестань говорити, що тобі бракує енергійності! 

Хоча мі-бемоль і був чорним, він почав червоніти від 
злості. Він рознервувався від того, що йому сказали, що він 
ніколи не відчував енергійності і ритму лише через те, що він 
є тоном між двома нотами. 

- Щоб вони не казали, я продовжу цю битву і дискусія 
закінчиться на цьому. 

Лють мі-бемоля не вщухла і наступного дня він вирішив 
поділитися своїми думками з іншими чорними клавішами. 

- Ви не думаєте, що білі клавіші останнім часом дуже 
високої думки про себе? – спитав він. 

- Вони завжди були зарозумілими - відповів Ре-дієз, - вони 
думають, що найкращі мелодії не можуть виконуватися за на-
шої участі. 

- Вони думають, що кращі через те, що їх більше, - додав 
Мі-бемоль з останньої октави. 

- Вони неправі! Без нас всі мелодії були б тьмяними!!! 
І вони почали обдумувати план, як відімститися хвальку-

ватим білим клавішам. 
Біла До, почувши метушню, спитала в До-дієза, який 

знаходиться над нею: 
- Що тут відбувається, можете бути трошки тихше? 
- Я не говорю з тобою – відповів До-дієз, - я взагалі не го-

ворю з білими клавішами. 
- А чого так? – спитала До. 
Вона так і не отримала відповіді, бо До-дієз повернувся в ін-

ший бік і продовжив шептатися з іншими чорними клавішами. 
До була повністю роздратована: 
- Просинайтеся! – гукнула вона до білих клавіш. 
Білі клавіші у жахах прокинулися і почали метушитися: 
- Тут щось відбувається, - сказала схвильовано До, - ми 

мусимо їх провчити перш, ніж вони прокинуться 
- Ти правий, - сказало сусіднє Ре, і клавіші почали своє 

зібрання, шепочучи про плани… 
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- Ми маємо зробити оголошення, - вигукнула чорна клаві-
ша. Решта чорних клавіш стояли позаду неї і поводилися так, 
що було ясно, що вони погоджуються зі всім, що скаже їх пред-
ставниця. В той час білі клавіші стояли з іншої сторони, з 
іронією і цікавістю дивилися на своїх ворогів. 

- Ми вирішили з вами більше не говорити і не брати участі 
у мелодіях з вами. Ми прийняли це рішення, бо ви, білі, є 
нижчі за нас і навіть якщо дивитися на фортепіано, то є 
більш ніж очевидним, що ми знаходимося вище ніж ви. 

Після сказаного, чорні клавіші гонорово обернулися і 
розійшлися по своїх місцях. Білі розлютилися ще більше. Вони 
спланували реваншувати якнайшвидше. 

Не пройшло і десяти хвилин, як дискусія продовжилася 
- Давайте розмотаємо їхні струни – викрикнуло Мі. 
- Ми маємо їх викинути з фортепіано!! – закричало злісно Фа 
- Давайте будемо грати наші ноти доки ми їх не виснажи-

мо – запропонувало Ре. 
- Що ти сказало? – спитало До з другої октави. 
- Це чудова ідея! Саме це ми і зробимо - вигукнуло Ре. 
- Хто ти така, що вирішуєш що ми всі маємо робити? – 

почувся голос з іншого боку фортепіано. 
- Хто це говорить? – сказало пихато До 
- Я Сі 
- Хто ти? 
- Сі 
- Сіль? 
- Я не сказала Сіль, я сказала Сі. 
- І де ти бачила, що Сі може говорити до До – вигукнуло До 

2-ї октави 
Після маленької паузи, До 4-ї октави прибігло, щоб розбо-

ронити ці дві ноти. 
- Дорога Сі, наша колега права. Поза тим всім, ми, ноти 

До, є більше організовані і розумніші ніж Ти. 
Почувши це, Сі стала настільки злим, що, якби вона мала 

брови, вона б зробила злющу гримасу.  
До продовжило розмову 
- Більше того, ми є першими нотами в кожній октаві! 
- В такому випадку, ноти Сі приймуть своє рішення, а ви 

можете робити все що завгодно! 
- Ми зробимо те ж саме! – сказали всі ноти Фа. 
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Так продовжувалося, поки всі білі ноти не поділилися. 
Білі? І Чорні також поділилися! Всі ноти До-дієз сиділи в од-
ному місці, всі Мі-бемоль – в іншому і т.д. 

Сварки продовжувалися, одні ноти кричали на інших, 
треті – видумували собі нові плани. Так продовжувалося доти, 
доки ноти не виснажилися і в один момент всі не замовкли… 

- ТСссссс - сказала одна із нот, - я маю ідею. Ця ситуація є 
неприйнятна і не може вже далі продовжуватися. Тому послу-
хайте мою ідею. Що викликало цю проблему? Факт того, що 
ми всі різні і граємо різні звуки. Я знаю, я вирішити цю про-
блему: ми винайдемо неіснуючу ноту, наприклад ноту між сі і 
до і назвемо її, наприклад, Соу. Звучання для неї також 
виберемо разом, це може бути суміш наших всіх звучань. 
Коли ми будемо однаковими, ніяких конфліктів між нами не 
виникне. 

Всі ноти стали безмовними. Це чудова ідея! 
Так і сталося. Всі Соу жили в злагоді і мирі між собою, 

більше не билися і не сварилися. 
- Гарна сьогодні погода - сказало Соу 
- Так, дуже гарна – відповідло інше Соу 
- Котра година? – спитало одне Соу 
- Час іти спати, - відповіло інше Соу 
- Мені нудно! – сказало одне Соу 
- Що нам робити? – спитало третє 
- Тссс…Я щось чую!!! 
Сталося щось незвичайне. Що не відбувалося роками, і 

виглядає, навіть і століттями. 
- Хм, Нік, глянь на це цю ляльку. Вона зроблена зі шкіри, 

таке враження, що вона виготовлена століття тому. 
Продавець. Одну за одною витягав маріонетки і показував 

покупцям. 
- Глянь, Фортепіано! 
Нік підбіг до фортепіано і вже хотів його відкривати 
- Нік, нам сказали не рухати його. 
Нік не зважав на застереження свого друга, відкрив 

кришку фортепіано. 
Він ще не був відомим піаністом, лише молодим студентом 

консерваторії, але граціозно поставив свої пальці на клавіші і 
почав грати. Фортепіано проте видавало жахливі звуки: 

Соу Соу Соу Соу…. 
Нік припинив грати і оглянув фортепіано з цікавістю. 
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- Воно зіпсуте, я не можу зіграти твору! 
Раптово клавіші проснулися з довгої апатії. Ми не можемо 

зіграти твору??! Яке має право молодий піаніст ображати 
таке шановане фортепіано? Фортепіано, якого торкалися 
пальці відомих піаністів! 

Не мовивши і слова, клавіші зазвучали по-старому і за 
кілька секунд фортепіано звучало добре. 

- Дозвольте мені спробувати ще раз, – мовив Нік. 
Захоплююча музика знову залунала в будівлі. Ніку було над-

вис важко грати швидко. Так виглядало, що клавіші грали самі. 
- Воно грає саме – злякано вигукнув Нік побіг в обійми до 

власника кармниці, який стояв біля входу і усміхався. 
- Воно грає саме! Воно скажене! 
- Воно не скажене – відповів дідусь! Воно чарівне!  
Фортепіано було справді чарівне і музика звучала чарівно. 

Воно грало само, і кожна нота звучала по-своєму. Всі ноти 
разом створювали чудову музику 

- Бути собою. Бути унікальним і іншим – це прекрасно – 
так думала кожна нота, і таким чином вони відчували одне 
одного ближче. 
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ПРИТЧІ 
 

 
 
 
БАЙКА ПРО СОНЦЕ І ВІТЕР 
Сонце і вітер сперечалися, хто з них є сильнішим. Вітер 

сказав: «Я сильніший за тебе. Бачиш он там чоловіка у пальті? 
Б’юсь об заклад, що я змушу його швидше зняти пальто». 

Сонце заховалось за хмарку, а вітер все дув і дув. Але чим 
більше він дув, тим більше чоловік кутався в своє пальто. 

Нарешті вітер відступив і здався. Тоді сонце вийшло з-за 
хмари і привітно усміхнулося чоловікові. Незабаром він вже 
утирав піт зі свого чола і зняв пальто. 

І сонце сказало вітру: «Добро і привітність завжди 
сильніші, ніж сила і насильство». 

 

 
 
РІВНОПРАВНІСТЬ 
В одному реченні живе одночасно декілька слів, так само як 

і на одній вулиці живуть люди. Отже, на вулиці-реченні живе 
декілька слів. Я пригадую собі речення: «У нас панує мир».  

Це було чудове речення, де кожне слово було щасливим від 
того, що може зробити свій внесок у це речення. «У» казало: «Ми 
могли б бути щасливі від того, що живемо одне з одним», а  
«нас» казало до своїх друзів: «Я радий, що можу вас об’єднува-
ти». Так було і з іншими, і вони створили справжню спільноту.  

Але одного дня прийшло нове слово, яке було здалеку і 
називалось «назавжди». «Фу! - сказали тубільці, – це ж чуже 
слово, воно нам незнайоме».  

«Воно має такий дивний запах» - сказав мир. 
«Воно має такий самий дивний вигляд» - сказало «у». 
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«Ми, напевно, його не потребуємо» - сказало «нас». 
«Зрозуміло, що ми мусимо ввічливо, але все-таки 

попрощатися з ним», - так подумало «панує» 
Так вони об’єдналися і спробували дати чужинцеві 

зрозуміти, що йому тут нічого робити. «Знаєш, у нас в реченні 
зайняті вже всі місця. Тим більше, тебе ніхто не зрозуміє. 
Зрозумій, будь ласка, правильно, це зовсім не ворожість, 
але…» А поки вони так лицемірно наводили аргументи, 
залишаючи свої місця, інші слова швиденько позаймали 
вільні місця: До помешкання «у» переїхало «проти», в 
апартаменти «нас» переселилось «всіх», в кімнату «панує» 
заселився його дідо «лютує», а в будинок «миру» перебралась 
«ненависть».  

Коли тубільці схаменулись, їхня вулиця перетворилась на 
жахливу гримасу: «Проти всіх лютує ненависть!» 

Тоді вони почали плакати і зрозуміли, як було б добре, 
коли б вони прийняли до себе чужинця: «У нас панує мир, 
назавжди!» Але було вже надто пізно, і після цього випадку 
вони мусять знімати кімнати в нових господарів. 

 

 
 
МІСТ 
Максим і Петро ходили разом в п’ятий клас. Вони жили в 

маленькому місті на одній вулиці навпроти. Хлопці були не-
розлучними друзями; пізніше з незрозумілих причин вони по-
сварилися і зненавиділи одне одного як найзапекліші вороги. 

Коли Максим вибігав зі свого двору, то кричав через 
вулицю: «Гей, ти, пустоголовий!». І він показував колишньому 
другу кулак. А Петро відповідав: «Цікаво, скільки таких 
букашок, як ти, потрібно на кілограм?» При цьому він також 
погрожував йому кулаком. Їхні шкільні приятелі неодноразово 
намагалися примирити обидвох, але всі зусилля були 
марними: вони виявилися надто впертими. Врешті вони по-
чали кидати одне в одного грудками бруду.  

Одного разу падав дуже сильний дощ. Потім хмари 
пройшли і знову показалося сонце, але вулиця була затоплена. 
Якщо хтось хотів перейти вулицю, він спершу обережно 
намацував глибину води і знову відступав. Максим вийшов з 
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хати, став біля воріт і з задоволенням озирався навкруги: все 
було таким чистим і свіжим після дощу і виблискувало на 
сонці. Але раптом його лице спохмурніло. Він побачив свого 
неприятеля Петра біля воріт на іншій стороні. І він побачив, 
що Петро тримає в руках великий камінь. 

„Ага, - подумав Максим, - ти хочеш кинути цей камінь в 
мене! Я теж так можу”. Він побіг у двір, пошукав цеглину і 
знову прибіг до воріт, готовий до оборони.  

Але Петро не кинув камінь у свого ворога. Він добрався до 
берегу вулиці і обережно поклав камінь у воду. Тоді він пе-
ревірив ногою, чи камінь не хитається, і знову зник. Камінь 
виглядав як маленький острів. 

„Ах так, - подумав Максим. - Чим я гірший?” І так само 
поклав цеглу у воду. Петро приволочив ще один камінь. 
Обережно ступив на перший камінь і поклав другий в воду на 
одній лінії з цеглою свого ворога. Тоді Максим приніс три 
цеглини за раз. 

Ось так вони побудували на вулиці перехід. Люди стояли на 
обидвох сторонах вулиці і дивилися на хлопців. Нарешті за-
лишився один крок між останнім каменем і цеглиною. Хлопці 
стояли один напроти одного. Вони вперше за довгий час знову 
подивилися одне одному в очі, і Максим сказав: «Я маю че-
репаху. Вона живе у мене в дворі. Хочеш на неї подивитися?» 

 

 
 
ІСТОРІЯ З ФІЛІПІН 
Це було ще в сиву давнину. В одному королівстві жив ко-

роль, який мав двох синів. Коли він постарів, довелось йому 
визначати, хто ж буде спадкоємцем його корони. Король зіб-
рав раду мудреців з усієї країни, покликавши і синів. Він дав 
обом по 5 срібняків і сказав: «Вам потрібно за ці 5 срібняків 
до заходу сонця наповнити залу нашого замку. Чим саме - це 
вже ваша справа». Мудреці сказали: «Це мудре рішення». 

Старший син пішов на поле, де селяни викопували 
цукрові буряки. Він подумав: «Гарна нагода заповнити залу 
мого батька цим непотрібним бадиллям…» Селяни не були 
проти і носили до пізнього вечора бадилля до зали. Коли зал 
був наповнений, старший син пішов до батька і сказав: «Я 
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виконав твоє завдання. Тепер ти не мусиш чекати на мого 
брата. Зроби мене своїм наступником». Батько відповів: «Ще 
не вечір, синку. Я почекаю». 

Скоро прийшов і молодший син. Він попросив 
випорожнити зал від непотребу. Потім поставив посередині 
зали свічку і запалив її. Її світло наповнило залу до 
найтемнішого його куточка. 

Батько сказав: «Ти маєш бути моїм наступником. Твій брат 
витратив 5 срібняків, щоб наповнити зал непотрібним гіллям. А 
ти не потребував жодного срібняка і наповнив його світлом. Ти 
наповнив його тим, що люди найбільше потребують». 

 

 
 
МИ ПОКЛИКАНІ «БУТИ» 
Одного разу каже Сірник до свічки: «Я маю завдання тебе 

запалити». 
«О, ні» - злякалася свічка – «не роби цього! Коли я горю, я 

вмираю. І ніхто більше не зможе милуватися моєю красою». 
А сірник відповів: «але ти хочеш тоді все своє життя 

залишатися холодною і твердою, навіть не проживши свого 
житття». 

Свічка невпевнено прошепотіла, тремтячи: «Але коли я 
горю - мені боляче і це підриває мої сили.» 

«Це правда» у відповідь сказав сірник. «Але це і є таємниця 
нашого покликання: Ми покликані, бути світлом, ми обоє – ти 
і я. Те, що я можу зробити, є мізерним. Якщо я тебе не запалю 
– я втрачу сенс свого життя. Я є тут для того, щоб 
розпалювати вогонь. А ти є свічкою. Ти маєш світити для 
інших і дарувати тепло. Все, що для тебе є біллю – 
перетворюється на світло. Ти нічого не загубиш, якщо ти себе 
спалиш. Інші переберуть твій вогонь. Лише тоді, коли ти 
відмовишся від себе, ти помреш». 

Свічка гордо випрямила свій кнут і промовила з 
хвилюванням: «Прошу тебе: запали мене!» 
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Одного разу, під час припливу, принесло дуже багато 
морських зірок. Настав відплив і величезна кількість зірок 
почала висихати на сонці.  

Хлопчик, що гуляв по берегу, почав кидати зірки в море, 
щоб ті змогли продовжити свій життєвий шлях.  

До нього підійшов чоловік і сказав:  
— Це просто безглуздо! Озирнися! Тут мільйони морських 

зірок, берег просто всіяний ними. Твої спроби нічого не змінять!  
Хлопчик підняв ще одну морську зірку, на мить заду-

мався, кинув її в море і сказав:  
— Ні, мої спроби змінять дуже багато... для цієї зірки. 

Бруно Ферреро 
 

 
 

Сучасна притча  
Їхав один молодий чоловік на новому блискучому «Ягуарі» з 

прекрасним настроєм, наспівуючи якусь мелодію. Раптом 
побачив він дітей, що сидять край дороги. Після того, як він, 
обережно об'їхавши їх, зібрався знову набирати швидкість, 
раптом почув, як в машину вдарився камінь. Молодий 
чоловік зупинив машину, вийшов з неї і, схопивши одного з 
хлопчиськ за комір, почав його трясти з криком: 

— Паршивець! Якого біса ти кинув в мою машину камінь! 
Ти знаєш, скільки вона коштує?!  

— Пробачите мене, містер, — відповів хлопчик. — У мене 
не було наміру заподіяти шкоду вам і вашій машині. Річ у 
тому, що мій брат — інвалід, він вивалився з коляски, але я не 
можу підняти його, він дуже важкий для мене. Вже декілька 
годин ми просимо допомоги, але жодна машина не зупини-
лася. У мене не було іншого виходу, окрім як кинути камінь, 
інакше ви б теж не зупинилися.  

Молодий чоловік допоміг всадити інваліда в крісло, нама-
гаючись стримати сльози і подавити комок, що підступив до 
горла. Потім він пішов до своєї машини і побачив вм'ятину на 
новеньких блискучих дверях, що залишилася від каменя.  

Він їздив багато років на цій машині, і всякій раз говорив 
«ні» механікам на пропозицію відремонтувати цю вм'ятину на 
дверцях, тому що вона кожного разу нагадувала йому про те, 
що якщо ти проігноруєш шепіт, в тебе полетить камінь. 
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В лікарні, в одній палаті лежали два тяжко хворих.  

Ліжко одного було біля єдиного вікна, а ліжко другого - біля 
дверей.  

- Що там видно у вікні? - якось спитав той, що лежав біля 
дверей.  

- Я бачу небо, хмари, що нагадують фантастичних звірів, 
озеро й ліс вдалині.  

Щодня той, що був біля вікна, коли він міг сидіти, 
розповідав своєму сусідові про події за вікном.  

Він розповідав про озеро, качок та лебедей на ньому, про 
човен з рибалками, про дітей, що гралися на березі, про 
закоханих, що трималися за руки й не зводили сяючих очей 
один з одного...  

Той, що біля дверей, хоча й не бачив цього, та в його уяві 
поставали ці картини - так гарно розповідав йому сусід.  

Та поступово до нього вкралася заздрість. «Це несправед-
ливо, - думав він. - За які заслуги йому дісталося місце біля 
вікна, а я повинен любуватися лише дверима з облупленою 
фарбою, тоді як він має такий чудовий вид з вікна."  

Спочатку ця думка його засоромили. та поступово його 
почала душити злість.  

Він навіть спати перестав - так хотів лежати біля вінка.  
Лише ця думка контролювала його життя.  

Одного разу вночі той, що лежав біля вікна почав 
задихатися й сильно кашляти. 

Він пробував дотягнутися до кнопки, щоб викликати 
сестру - та не міг.  

Його сусід біля дверей спостерігав у напівтемній палаті, як 
той намагається дотягнутися до кнопки.  

Він не поворухнувся й не натиснув свою кнопку, що 
викликала б сестру.  

Десь за п'ять хвилин кашель й хрипи затихли.  
Разом із диханням cусіда.  
Запанувала мертва тиша.  
Вранці його забрали.  
Після того сусід попросив медсестру, щоб його переклали 

до вікна.  
Медсестра, природно, допомогла йому.  
З трудом від піднявся й виглянув у вікно.  
За вінком була лише глуха цегляна стіна.  
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Він спитав у медсекстри  
- Як же так! Це вікно дивиться на глуху сіру стіну!  

Але той, що помер - розповідав мені про ліс, озеро, хмари, людей. 
Як же він міг це бачити з вікна?  
Медсестра сумно посміхнулася:  
- Він не міг бачити наівть стіни; ваш покійний сусід був 

сліпим.  
Він, певно, просто хотів вас трохи підбадьорити. 
 

  
Старий дідусь пояснює маленькому внукові, що таке 

життя:  
СТАРИЙ: Бачиш, життя - це постійна боротьба всередині 

тебе двох вовків. Один вовк втілює собою страх, ненависть, 
зло, неприязнь. А другий вовк втілює любов, пошану, доброту, 
радість.  

ВНУК: А який же вовк врешті-решт перемагає?  
С
 
ТАРИЙ: Той, якого ти годуєш... 

  
І
 
з тексту "Говоримо...": 
Казати усе, "що спаде на думку" - найпопулярніша мова світу. 
Мільярди слів щоденно ранять нас. 
Здатність промовляти - великий дар. 
Щоб людина не говорила надто багато дурних слів Богові, 

Він дав їй десять пальців, щоб пам’ятала Його мудрі ради: 
"Щоб перше слово було добре, 
Щоб друге слово було правдиве, 
Щоб третє слово було справедливе, 
Щоб четверте слово було щире, 
Щоб п’яте слово було відважне, 
Щоб шосте слово було делікатне, 
Щоб сьоме слово несло втіху, 
Щоб восьме слово було ласкавим, 
Щоб дев’яте слово було сповнене поваги, 
Щоб десяте слово було мудре. 
Далі мовчи!". 
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БІБЛІЯ ПРО СВІТЛО І МИР 

 
 

 
 
 
Мат 5,14 – 15 
«Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на 

верховині гори. І не запалюють світильника, щоб поставити 
його під посудину, але на свічник – і світить воно всім у домі. 
Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачи-
ли ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі». 

 
Мат 5,38-42 
«..І коли вдарить тебе хтось у праву щоку твою, - підстав 

другу». 
 
Мат 5,44 
«А я вам кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, 

хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас. І 
моліться за тих, хто вас переслідує…». 

 
Ів 1,9 
«Світлом правдивим був Той, хто просвічує кожну людину, 

що приходить на світ». 
 
Ів 8,12 
«Я Світло для світу. Хто йде вслід за Мною, не буде ходити 

у темряві, той, але матиме світло життя». 
 
Ів 14,27 
«Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! Я даю вам не так, 

як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не ля-
кається!» 
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Послання св. Апостола Павла до римлян 12,9 – 21 
«Любов нехай буде нелицемірна; ненавидьте зло і туліться 

до доброго! Любіть один одного братньою любовю; випе-
реджайте одне одного пошаною! У ревності не лінуйтеся, ду-
хом палайте, служіть Господові, тіштесь надією, утиски тер-
піть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, 
будьте гостинні до чужинців! Благословляйте тих, хто вас пе-
реслідує; благословляйте, а не проклинайте! Тіштеся з тими, 
хто тішиться, і плачте з отими, хто плаче! Думайте між собою 
однаково; не величайтеся, але наслідуйте слухняних; «не вва-
жайте за мудрих себе!» Не платіть нікому злом за зо, дбайте 
про добре перед усіма людьми! Коли можливо, якщо це за-
лежить від вас, - живіть у мирі зо всіма людьми!». 

 
Друге послання св. ап. Павла до Критян 
«Радійте, удосконалюйтесь, тіштесь, будьте однодумні, 

майте мир, - і Бог любови і миру буде з вами!». 
  
Ісая 9,1 
«Народ, який в темряві ходить, Світло велике побачить, і 

над тим, хто сидить у краю тіні смерти, Світло засяє над 
нимим!». 

 
Псалом 27 
«Господь моє світло і спасіння моє». 
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МАЙСТЕРКА: ЛАМПАДКА ВИФЛЕЄМСЬКОГО ВОГНЮ 
 
«В нашому фойє панувала святкова тиша. 
 Пахнуло Різдвом. І якраз тут всередині спалахнуло світ-

ло, що мало сповістити людям мир на Різдво. 
 Люди стояли і зачаровано дивилися на засвічення Вогню, а 

потім обережно несли Вогник у зроблених власними руками 
лампадках.» 

 
Запропонуйте своєму гуртку спеціально до акції «Вифлеєм-

ський вогонь миру» виготовити лампадку. Переконана, що 
майструвати сподобається не лише юнакам, а й юначкам. Та-
ка лампадка стане гарною окрасою стята на передріздвяним 
надбанням кожного гуртка. 

 
Матеріали: 
Дно та дашок з деревини: кожна частина по 20 см х 20 см 

x 0,7 см, 4 бічні дощечки розміром 2 см x 2 см x 32 см, 8 ок-
руглих дощечок діаметром 1 см, довжиною 4 см, 2 круглих до-
щечки діаметром 0,4 см, довжиною 20 см, 1 гвіздок, 1 мета-
лева пластинка розміром 5 см x 14 см, провід для ручки до 
лампадки, 1 дно від металевої банки розміром 7 см з отвором 
4 см, маленький шуруп, 4 шматки скла (або акрилового скла) 
розміром 15,2 см х 32 см, 1 свічка, 1 прозора наклейка із сим-
волікою Вифлеємського вогню (за бажанням). 

 
Інструкція по майструванню 
Виріжте дно та дашок лампадки. 

Просвердліть дірки діаметром 1 см по 
кутках дна. Просвердліть декілька дірок 
у дні для вільного надходження повітря 
до лампадки. Для закріплення свічки 
забийте гвіздок по середині дна. 

Просвердліть дірки, діаметром 1 см 
по кутках дашка (точно у тих місцях, що 
й у дні). По середині дашка випиляйте 
отвір, діаметром 4 см. Просвердліть дві 
дірки у кришці для закріплення 
дротяних петельок для ручки. Зігніть 
металеву пластинку у напівкруглу 
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форму. Прикрутіть металеву пластинку у дашок. Прикрутіть 
до дашка дно від металевої банки. Закріпіть на кришці 
дротяні петельки для ручки, кінці загніть. Закріпіть ручку 
лампадки 

Випиляйте чотири бічні дощечки розміром 32 см. 
По краях бічних дощечок випиляйте отвори діаметром 1 см 

для округлих дощечок. 
Випиляйте вісім округлих дощечок довжиною 4 см. Вклей-

те округлі дощечки в отвори бічних дощечок. Відфрезеруйте 
розрізи для скла у бічних дощечках (округлі дощечки мають бу-
ти вклеєними у бічні перед фрезеруванням). 

Встановіть бічні дощечки до дна та приклейте (округлі до-
щечки повинні пройти по дну та дашку). Підженіть скло та 
вставте. Вставте свічку. 

Надягніть дашок та закріпіть за допомогою маленьких ок-
руглих дощечок. Наклейте прозору наклейку із символікою Ви-
флеємського вогню на зовнішній бік одного із скла лампадки. 
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ПРОЕКТ ВМІЛОСТЕЙ ВИФЛЕЄМСЬКОГО ВОГНЮ 
 
Вифлеємський вогонь миру (1 проба) 
1. Знає історію виникнення традиції передачі Вифлеємсь-

кого Вогню Миру. Знає яким шляхом цей вогонь потрапляє до 
України. 

2. Знає традиції відзначення Різдва у своїй місцевості, 
брав\-ла участь в пластовій Різдвяній свічечці. 

3.  Допоміг\-ла в організації в своєму домі Різдва. 
4. Брав\-ла участь в урочистості передачі Вифлеємського 

Вогню Миру (наприклад  в станиці, державних органах, сиро-
тинці, лікарні тощо). 

 
Вифлеємський вогонь миру (2 проба) 
1. Познайомив\-ла курінь з традицією передачі Вифлеєм-

ського Вогню Миру. 
2. Самостійно або з гуртком відвілав\-ла самотню людину, 

яка живе поблизу і передав\-ла йому Вифлеємський вогонь 
миру. 

3. Приніс\-ла Вифлеємський вогонь миру до свого дому і 
познайомив\-ла свою родину з його ідеєю. Вислав\-ла картки 
з вітаннями з нагоди Різдва родичам чи знайомим. 

4. Організував\-ла спільно з гуртком акцію з іншою плас-
товою частиною (гуртком, куренем чи станицею) для передачі 
Вифлеємського Вогню Миру. 

 
Вифлеємський вогонь миру (3 проба) 
1. Спільно з куренем кожного року організовує збірку, на 

якій знайомить приятельський курінь з передачею та тради-
ціями Вифлеємського Вогню Миру. 

2. Організував\-ла участь куреня в передачі Вифлеємсько-
го Вогню Миру до церков, владних структур, дитячих будин-
ків та мешканцям свого міста\села. 

3. Спільно з куренем допоміг\-ла в організації акції для 
людей самотніх, передаючи їм Вифлеємський вогонь миру. 

4.  В порозумінні з родиною чи куренем запросила додому 
чи на збірку в часі Різдвяних свят самотню людину і передала 
їй Вифлеємський вогонь миру. 
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ДЖЕРЕЛА ТА ПОДЯКИ 

 

 
 
1. www.fundus-jugendarbeit.de 
2. www.friedenslicht.de 
3. “Arbeitshilfe  zur Aktion Friedenslicht aus Betlehem”, 

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, Dioezesanverband 
Wuerzburg 

4. “Joint-in-centary activities”:  Pack 2: “Peace Pack” 
 
Переклади з німецької: 
Ст.пл.вірл. Марічка Депутатова 
Ст.пл. Ліна Остапчук 
 
Переклади з англійської: 
Ст.пл.вірл. Соломія Кейван, ОД 
 
Редакція: 
Ст.пл. Ольга Свідзинська 
Ст.пл. Андрій Ребрик, ЦМ 
 
Подяки: 
Групі скаутів із Вюрцбурга, які допомогли із пошуком ме-

тодичних матеріалів. 
Видавництву «Гражда» (м. Ужгород) 
Дякуємо всім, хто активно долучився до пошуку, перекла-

ду, обробки інформації для книжечки. Ваша робота –вагомий 
вклад у виховання майбутнього покоління у злагоді і мирі.  

Бажаємо Пласту якнайбільше таких же відданих і здібних 
людей, як ви! 
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