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Fredsljuset 2015

Har du upplevt strömavbrott? Har det blivit helt mörkt runt dig? Då vet du hur viktigt det är med ljus. Även en
liten tändsticka som flammar upp och bryter mörkret under några sekunder får all vår uppmärksamhet. Vi ser
tydligt var ljuset finns.

Under denna årets mörkaste tid kommer ett mycket speciellt ljus till oss. Ljuset från Betlehem. I dag får det vår
uppmärksamhet. Vad ser vi när vi vänder vår blick dit det kommer från? Krig, ockupation, förtvivlan över brist
på vatten och medicinsk hjälp, medmänniskor på flykt och barn som växer upp utan hopp om framtiden?

Ljuset tändes i Betlehem för att bryta mörkret. Där det finns en liten strimma av ljus är det inte längre helt mörkt.
Ljuset är ett tecken på hopp. Det tändes med ett hopp om fred.

Så har ljuset skickats vidare till oss. I ljuset från Betlehem ser vi också oss som ljuset skiner på. Vi ser varandra
och vet att vi kan göra skillnad. ”En scout arbetar för fred och förståelse mellan människor” Det finns många
sätt att göra det på. Det viktigaste är att vi inte förlorar modet, förlorar hoppet, blir likgiltiga och ger upp. Våra
systrar och bröder behöver vårt engagemang, vårt mod, vårt stöd och våra tydliga röster som står upp mot all
orätt.

Den norska diktaren Arnulf Överland skrev strax innan andra världskriget en dikt som är lika aktuell för oss i
dag:

Du får inte sitta tryggt i ditt hem
och säga: Det är tråkigt, stackars dem!
Du får inte tåla så innerligt väl
den orätt som inte drabbar dig själv!

Ljuset tändes i Betlehem där Gud i sin kärlek lät sig födas som ett litet barn. De första som fick se honom var
fattiga herdar som frös. Han vet vad det är att vara liten, vad det är att vara rädd, vad det är att vara flykting. Han
har bett oss att älska varandra så som han älskade oss.

Mitt i vinterkylan känner vi värmen från Betlehem, från Fredsljuset. Må det inspirera oss och ge oss varma
hjärtan, så vi gör det vi kan för att bidra till fred.

Det är stor skillnad mellan mörkret och ljuset. Även den minsta lilla tändsticka som flammar upp bryter mörkret.


