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BETLIEJAUS TAIKOS UGNIES AKCIJA 2018 M.
„Taikos ugnis - vienijanti įvairovę“

Dalindami Betliejaus ugnį skautai skleis žinią apie taiką
Gruodžio 18 d. į Lietuvą tradiciškai atkeliauja Betliejaus taikos ugnis, uždegta nuo žibinto Jėzaus
gimimo grotoje (Betliejuje). Iki pat Šv. Kalėdų įvairių skautiškų organizacijų atstovai kartu su
Lietuvos lenkų harceriais dalins žvakeles su Betliejaus ugnimi įvairiausiose vietose: bažnyčiose,
ligoninėse, globos namuose, kalėjimuose, mokyklose, geležinkelio stotyse, aukščiausiose šalies
valdžios institucijose ir kitose organizacijose. Akcija siekiama, kad ugnis apkeliautų visą Lietuvą ir
įžiebtų tikėjimą, viltį, ramybę bei taiką žmonių širdyse.
Šiemet tarptautinės akcijos šūkiu tapo žodžiai „Taikos ugnis – vienijanti įvairovę“. Skautai ir
harceriai perimdami ir dalindamiesi simboline taikos ugnimi įsipareigoja kartu nešti šilumą,
šypseną, dalintis geru žodžiu su visais, kuriems to reikia. Popiežius Pranciškus yra sakęs: „Taika
yra dovana, kurią gavę kaip amatininkai turime kasdien dirbti savo rankomis, turime ugdyti
kasdieniniais mažais darbais. Nieko neduos dideli taikos manifestai, nieko neduos tarptautiniai
susitikimai, jei taika nebus ugdoma mažuose dalykuose. Tu gali kalbėti apie nuostabius darbus, tu
gali surengti įspūdingą konferenciją... bet jei taika neugdoma tavo kasdieniais mažais darbais, jei
nėra ramybės tavo širdyje, tavo šeimoje, tavo gyvenamajame rajone, tavo darbovietėje, tuomet
nebus taikos ir pasaulyje“.
Betliejaus taikos ugnies idėja kilo dar 1986 m. Austrijoje vykdant socialinę paramos akciją „Šviesa
tamsoje“. Jau daugiau nei 30 metų artėjant Šv. Kalėdoms ypač pasižymėjęs vaikas iš Austrijos
keliauja į Palestiną ir Betliejuje uždega žvakę, pargabena ją į Austriją, o iš ten ugnis pasklinda po
beveik visą Europą, Amerikos ir Australijos žemynus. Šių metų ugnies nešėju išrinktas Niklasas
Lehneris, kuris lapkričio 28 d. įžiebė ugnį nuo žibinto Jėzaus gimimo grotoje Betliejuje.
Nuo 1995 m. kasmet Betliejaus taikos ugnį Lietuvos jaunimas perima iš kaimynų Suvalkų harcerių.
Gruodžio 18 d. Lenkijos – Lietuvos pasienio Slobudkos miestelio pagrindinėje mokykloje įvyks
iškilminga ugnies perdavimo ceremonija, kurioje dalyvauja Suvalkų harceriai, įvairių skautiškų
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organizacijų atstovai iš Lietuvos bei Lietuvos lenkų harceriai. Tos pačios dienos vakare vyks
ekumeninės pamaldos Vilniuje, kurių metu kiekvienas norintis, galės užsidegti žvakę ir parsinešti
simbolinę taikos ugnį į savo namus. Kitą dieną Betliejaus taikos ugnis keliaus traukiniais link
Klaipėdos ir Turmanto. Iš Lietuvos ugnis bus perduota mūsų broliams latviams.
Betliejaus taikos ugnies akcijos svarbiausi renginiai
Gruodžio 18 d. 10.00 val. - iškilminga ugnies perdavimo ceremonija Lietuvos ir Lenkijos pasienyje
Gruodžio 18 d. 18.15 val. - ekumeninės pamaldos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje,
Trakų g. 9, Vilniuje.
Gruodžio 19 d. - Betliejaus taikos ugnis keliaus traukiniais link Klaipėdos ir Turmanto.
Gruodžio 20 d. - Betliejaus taikos ugnį skautai ir harceriai įteiks LR Prezidentei Daliai
Grybauskaitei.
Gruodžio 20 d. nuo 16.00 iki 21.00 val. - simbolinis šventinis koncertas ir Betliejaus taikos ugnies
dalijimas Katedros aikštėje, Vilniuje.
Gruodžio 23 d. - skautai ir harceriai taikos ugnį dalins mišių metu daugumoje Lietuvos bažnyčių.
Betliejaus taikos ugnies akcijos naujienas galite sekti socialiniuose tinkluose:
- Facebook puslapyje „BTU – Betliejaus taikos ugnis“ - https://www.facebook.com/Taikosugnis
- Instagrame - @taikosugnis
Taip pat ugnies kelionę virtualiame žemėlapyje:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR1StX9Q1BN2Sxo7eUSAWR2KYCeMp
YrjiZIooqzcB4ChL4BOLfjdnyB1k_8&mid=1IXDL9U7rYBmUiocvMC_qOawUl48lSKQ4&ll=55.
17882814850791%2C23.796568250000064&z=8
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