Mikä on Betlehemin Rauhantuli?/What's this about?
Betlehemin Rauhantuli - Valon ja Rauhan viesti

Jo yli tuhat vuotta on ikuinen tuli palanut Betlehemissä ja halki Euroopan kulkeva Betlehemin Rauhantuli on
perinne, joka sai alkunsa vuonna 1986. Siitä lähtien itävaltalainen lapsi on noutanut liekin Jeesuksen
syntymäpaikalta ja lähettänyt sen matkaan.
Eri maiden partiolaiset ovat ottaneet perinteekseen liekin kuljetuksen joulunaikana kirkkoihin,
vanhustentaloihin, päiväkoteihin, kouluihin, sairaaloihin, vankiloihin ja erilaisiin tapahtumiin muistuttamaan
rauhan tärkeydestä. Rauhan liekillä on paikkansa myös yksittäisten ihmisten kodeissa. Sen viesti ylittää
kansallisuuksien, uskontojen ja poliittisten vakaumusten rajat. Liekin vastaanottajan ei tarvitse olla myöskään
partiolainen, vilpitön halu vastaanottaa viesti riittää.
Useana vuonna liekki on matkannut partiolaisten saattamana ainakin yli 30 Euroopan maahan sekä
lentoyhtiöiden avustuksella Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Suomeen liekki on jo useita vuosia vastaanotettu
Ruotsista kiltapartiolaisilta. Liekin meritse Naantaliin kuljettaa Finnlinesin miehistö. Rauhantulen
vastaanottavat Suomessa Lounais-Suomen Partiopiirin Kansainvälisen- ja Partioaatteellisen jaoston
edustajat.
Betlehemin Rauhantuli on lahja, jossa on sisältöä
Betlehemin Rauhantuli lahjoitetaan perinteisesti maailman johtajille ja merkkihenkilöille, kuten kuninkaille ja
paaveille. Tukholmassa liekin vastaanottaa kuningas Kaarle XVI Kustaa, joka itsekin on partiolainen. Rauhan
viesti on saatettu myös Kosovon sekä Afganistanin rauhanturvaajille ja New Yorkissa 9/11 Ground Zero paikalle.
Turusta Betlehemin Rauhantuli leviää eri ilmansuuntiin useiden partiopiirien partiolaisten ja kiltapartiolaisten
kuljettamana ympäri Suomea. Kuljettajaverkosto ja liekinvartijoiden määrä rakentuu vuosi vuodelta
laajemmaksi ja liekin viesti saavuttaa yhä useampia tilaisuuksia.
Suomessa partiolaiset ja kiltapartiolaiset saattavat Betlehemin Rauhantulen joulukuun aikana mm. useisiin
seurakuntiin, joiden kanssa partiolippukunnilla on yhteistyötä ja/tai jotka ovat toivoneet saavansa jakaa
lahjan joulunajan tilaisuuksissaan. Turussa Lounais-Suomen Partiopiirin kansainvälinen ja partioaatteellinen
jaosto on perinteisesti lahjoittanut liekin arkkipiispalle. Arkkipiispa vastaanottaa partiolaisten rauhanviestin
joulun alla virka-asunnollaan.
Partiolippukunnat järjestävät tietenkin tapahtumia itsekin. Betlehemin Rauhantulen voi tuoda mitä
erilaisimpiin tilaisuuksiin: lupauksenanto, puurojuhla, joulujuhla, sankarihautavierailu, hiljainen polku, Luciajuhla, tiernapojat, talviretki, talvileiri... Eri kaupungeissa liekki on päässyt myös osaksi partiolaisten sekä
kaupungin yhteisiä joulutapahtumia.
Betlehemin Rauhantulen voi antaa aineettoman lahjana myös yksityishenkilöille. Eikä tulen matka pääty
joulukuun alkuun, vaan sitä voi viedä tervehdyksenä eri paikkoihin aina loppiaiseen ja vaikka Nuutinpäivään
asti.
Betlehemin Rauhantulen matkaa voit seurata osoitteissa
https://www.facebook.com/betleheminrauhantuli/
https://fi-fi.facebook.com/groups/350731812142110/
****************************
For over a thousand years the flame in Betlehem has been burning. Each year, since 1986, an Austrian child
has lit a lantern with this flame and started it's journey through European countries. For several years, the
flame has reached North America, Canada and Mexico, too. This is Peacelight from Betlehem, the flame that
brings us light during the darkest time of the year and reminds us of the importance of peace.
Scouts and Guides have been building a network for years, to Finland Peacelight arrives by cargo ship from
Sweden. Several districts come and lit their own lanterns when the lantern has arrived and they keep
distributing it to all imaginable directions and events.
Anyone, who is willing to receive the message of peace, is welcome to light his own lantern. You don't have
to be a Scout or a Guide. Also, the Peacelight from Betlehem is not based on certain religious beliefs,
nationalities or political viewpoints.

