
 
 
 

FREDSLJUSET FRÅN BETLEHEM 
 

Ett ljus med bön om fred 
 
Fredsljuset har tänts vid det ljus som alltid brinner i Födelsegrottan i Betlehem. Det är en 
ständig påminnelse om att vi måste kämpa för fred mellan människor. 
 
Hur kan vi använda ett Fredsljus som hämtas från ett av världens oroligaste områden? Det är 
lätt att bara tänka på hur det ser ut i dag och att glömma det bakomliggande fredsbudskapet. 
Just i dessa tider behöver vi mer än någonsin besinna oss och försöka skapa fred på vår jord 
genom att bygga broar mellan oss och det gamla fredsbudskapet och mellan varandra. 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. 
 
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. Ljuset är inte avsett att vara en religiös symbol. Det är något man delar med sig 
av i vänskap och fred mellan människor. En hoppets låga. 
 
Detta Fredsljus har förts från Betlehem till Österrike. Därifrån har scouter och gillescouter 
fört lågan ut över Europa med tåg, båt, bil eller flyg. Fredsljuset har tidigare kommit bland 
annat till Kirkenes i Norge, till Island, till Moskva, till Ukraina, till Oklahoma i USA och till 
Palermo i Italien. Varje år sprids lågan till FLER länder, FLER platser och FLER personer. 
 
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 

 
Tag emot ljuset som en gåva - och dela med dig av gåvan till andra. 
 
 
Svenska Scoutrådet       S:t Georgs Scoutgillen i Sverige 
 
        Ansvariga i Sverige för Fredsljuset från Betlehem 

  


