
 
 
 

FREDSLJUSET FRÅN BETLEHEM 
 

Ett ljus med bön om fred 
 
I år behöver vi Fredsljuset från Betlehem med dess uppmaning om fred mer än någonsin. Hat, 
fördomar, missförstånd och egoism måste få ge vika för kärlek, kunskap och förståelse så att 
vi kan leva i fred med varandra. Fredsljuset kan ge oss en stunds stilla eftertanke. 
 
Årets låga är denna gång faktiskt inte nytänd i Födelsegrottan utan kommer ifrån förra årets 
låga som brunnit hela året i Lübecks domkyrka. En ny låga tänds även i år, men på grund av 
säkerhet kan vi inte få den tidigare till Norden utan Österrike ordnar det lagom till julafton. 
Då Fredsljusets budskap är så viktigt vill vi verkligen kunna nå så många som möjligt och 
därmed tar vi den övervintrade lågan. 
 
Förra året kom Fredsljuset bland annat till Kirkenes i Norge, till Moskva i Ryssland, till 
Ukraina, till Oklahoma i USA och till Palermo i Italien. Varje år sprids lågan till FLER 
länder, FLER platser och FLER personer. I år går även ljuset till Grönland och Island. 
 
Fredsljuset är en gåva från människa till människa, med värme och omtanke, och en 2000-årig 
brygga från Jesu födelse. Ljuset är en påminnelse om julens eviga budskap, men är också ett 
ljus man delar med sig av från person till person, oberoende av ursprung, religion, kultur eller 
politisk åsikt. Det är något man delar med sig av i vänskap och fred mellan människor. En 
hoppets låga. 
 
Vi uppmanar alla att läsa förra årets budskap skrivet av biskop Caroline Krook som är än mer 
aktuellt idag och därför använder vi det i år igen. 
 
FREDSLJUSET FRÅN BETLEHEM är 
 

• ett ljus för gemenskap 
• ett ljus för förståelse 
• ett ljus för vänskap 
• ett ljus för tolerans 
• ett ljus för nödlidande 
• ett ljus för aktivt hjälpande 

 
Mottag ljuset som en gåva. 
 
 
Svenska Scoutrådet       S:t Georgs Scoutgillen i Sverige 
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