
 
 
 

FREDSLJUSET FRÅN BETLEHEM 
 
Stockholm, november 2000 
 
Fredsprocessen i Mellanöstern har avstannat. Nästan dagligen får vi genom TV del av 
våldshandlingar som utspelar sig i Det heliga landet 
 
Snart skall vi fira jul och bygger upp vara krubbor som påminner oss om den första julnatten i 
Betlehem. Traditionen att hämta en ljuslåga från Födelsekyrkan i Betlehem och föra den till 
Österrike startade 1986 och sedan 1989 tar scouter en aktiv del i att föra denna låga till allt 
fler länder i Europa. 
 
Denna ljuslåga är en bön om fred och genom att sprida ljuset, bär vi denna bön om fred 
vidare. Låt ljuset med bön om fred skingra mörket i era hemtrakter. För ljuset vidare till 
skolavslutningar, julbön i kyrkan, till sjukhus och sjukhem, till julkrubbor och ljusbärare. 
 
Jag är själv scout och jag vill uppmana alla scoutkamrater att bära Ljuset med en bön om fred 
från Betlehem vidare. Det är bönen om fred som kan förena olika religioner. Alla kan bidra 
till att bygga en fredens och ickevåldets natur. Scouting vill verka för en världsomspännande 
gemenskap, en internationell vänskap. Scouter kan på ett alldeles särskilt sätt arbeta för att 
överbygga gränser och bygga broar. Låt oss inte försumma denna möjlighet. 
 
Baden Powell, scoutings grundare, har gett vägledning: 
Försök lämna denna värld något bättre än när du kom in i den. 
 
Moder Teresas fredsbön är spridd över världen: 
Led mig från död till liv, från lögn till sanning. 
Led mig från vanmakt till hopp, från rädsla till tillit. 
Led mig från hat till kärlek, från krig till fred. 
Låt freden fylla fåra hjärtan, vår värld, vårt universum. 
 
Att skapa ett klimat för fred är aldrig något som gäller enbart andra. LÅT Ljuset med bön om 
fred från Betlehem bli ett redskap att förmedla värme och omtanke till den dem behöver det. 
 
Med goda tankar från  
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