Homily preached by Metropolitan Lawrence at St. Volodymyr & St. Olha Cathedral,
Winnipeg, on Sunday, December 21, 2014, when the Bethlehem Flame of Peace
was presented by the members of PLAST (Ukrainian)
Слава Ісусу Христу!
Уже три тижні, з початку «Пилипівки», ми з великою надією в серці готуємося до
свята Різдва нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми прямуємо до цього
архиважливого свята постом і літургійними заходами. Проте, ми рухаємося
вперед з великим задоволенням і навіть ентузіазмом, бо ми всі – я з вами –
ідемо мовби на зустріч новонародженому Божому Сину – Месії – котрого весь
світ чекав століттями!
У нас в Канаді підготовчий період перед Різдвом не завжди здається схожим на
«піст». Через загальну комерціалізацією західного світу цей час, від дня параду
на честь Санта-Клауса аж до Різдва, інколи скоріше здається одним довгим
фестивалем інтенсивних купівлі-продажу. Проте… є, очевидно, дуже позитивні
аспекти й натхненні моменти.
Наприклад, між людьми зараз існує загальний настрій доброти, милості й
зичливості. Чужі люди вітаються на вулиці усмішкою. Люди, що нечасто
спілкуються, шукають нагоди сконтактуватися між собою. І навіть ті, що досі
мали ворожі відносини – на цей час намагаються між собою примиритися.
Протягом цих сорока днів, що нас провадять до тієї святої й тихої ночі, коли
колядуватимемо перший раз на святий вечір… є чимало приємних моментів й
зворушливих переживань.
Ми сьогодні, завдяки юнацькій організації «ПЛАСТ» переживаємо один з тих
надзвичайно-приємних моментів. Через зусилля ПЛАСТу – у співпраці з іншими

скаутськими організаціями - між нами сьогодні є полум’я… є вогонь…. є світло
з того села, з того місця, де народився наш Спаситель приблизно дві тисячі
років тому. Так… нас здивує сьогодні, що у нашому кафедральному соборі
мерехтить полум’я із Вифлеєму, «міста Давидового», де народився Ісус.
Богу дякувати, що сучасні технології дозволяють перенести живий вогонь на
тисячі кілометрів з одного боку світу на інший. Але Богу також варто дякувати
особливо за те, що існують люди доброї волі, що, очевидно, співпрацювали на
різних рівнях, щоб це організувати. Знов – сердечно дякуємо нашим пластунам,
що ви зайнялися цим проектом і до нашого міста Вінніпеґ привезли цю ласку.
Також вітаю всіх представників з інших наших парафій, що прийшли сюди
сьогодні, щоб завезти цей «вогонь миру» до ваших парафіян, що там чекають
на вас!
Міжнародна акція Вифлеємського Вогню Миру є досить новим явищем –
починаючи з другої половини вісімдесятих років (коли наша Українська
Католицька Церква щойно зачала виходити з підпілля після комуністичного
жаху). То був час великої надії в Україні та по цілому світі! На жаль, ті світлі надії
з тих часів знов затьмарилися з несподіваними подіями… теракти, війни,
насильство, пошесті, й знищення. То, що є зараз в Україні… то, що є в
Пакистані, Сирії та в Іраку, позбавляє нас слів. Сучасна людина більше як ніколи
потребує – того світла з Віфлеєму, яким є Христос! Його Євангелія. Його
спасіння.

Тому ми радо вітаємо цю акцію й її підтримуємо. Нам і нашому суспільству
потрібно бачити це світло з місця народження Божого Сина… нам треба зігріти
наші душі і серця у теплі цього вогню миру.
Цей вогонь, що горить постійно у Віфлеємі, є спомином про прихід на землю
Христа – нашого одинокого Спасителя – котрий є джерелом любові та миру,
визволенням від гріхів. Він підносить людей з розпачу і дає хоробрість та надію.
Наша молодь в Україні створила пісню, щоб привітати Вифлеємький Вогонь.
Дуже гарна і надійна пісня, яку можна знайти та послухати на українській вебсторінці цього руху («вогонь пласт орґ крапка ua»). Але я просто хочу завершити
нині словами приспіву цієї пісні… «Вогонь любові, вогонь добра, Неси у світлі
ліхтаря. Хай знає кожен Божий дім - Ми понесем вогонь, даруючи любов Усім».
Нехай Наш милий Господь дає нам сьогодні натхнення… понести вогонь
Християнської любові і добра до кожного дому, і нехай всі дізнаються про щиру
і безкорисливу любов Христа.

