
Pave Frans’ appell om bønn for Syria 

I dag, kjære brødre og søstre, ønsker jeg at også min stemme slutter seg til de stadig mer desperate 

rop fra alle kanter av verden, fra et hvert folkeslag og fra manges hjerter. Fra den store familien som 

menneskeheten utgjør kommer et rop om fred! Det er et rop som med stor kraft forkynner at vi vil 

ha en fredelig verden. Vi, fredens menn og kvinner, vil at freden skal bryte ut i våre samfunn som er 

revet i stykker av konflikt! Aldri mer krig! Aldri mer krig! Fred er en dyrebar gave som må beskyttes 

og fremmes. 

Det er så mange konflikter i denne verden som påfører meg stor smerte og bekymring. I disse dager 

plages mitt hjerte særlig av det som skjer i Syria og utviklingen som truer der. Jeg ber derfor på det 

sterkeste om fred, det er en appell som kommer fra dypet av min sjel. Hvor mye lidelse, hvor mye 

ødeleggelse og hvor mye smerte har ikke bruk av våpen påført dette landet. Særlig blant 

sivilbefolkningen og de ubevæpnede! Jeg tenker på de mange barna som ikke kan se lyst på 

fremtiden! Jeg fordømmer på det sterkeste bruken av kjemiske våpen. De forferdelige bildene fra de 

siste dager er for alltid brent inn i mitt hjerte og sinn. At Gud og historien vil felle sin dom over våre 

handlinger er uunngåelig! Voldsbruk har aldri ledet til fred. Krig avler krig, vold avler vold.  

Med all min kraft ber jeg alle parter i konflikten om å lytte til sin egen samvittighet – om ikke kun å se 

egne interesser, men snarere se på hverandre som brødre, og med besluttsomhet følge 

forhandlingens vei og for slik å overkomme blind konflikt. Med samme kraft ber jeg det 

internasjonale samfunn om å gjøre sitt ytterste for å fremme tydelige forslag til fred, uten videre 

forsinkelser, en fred basert på dialog og forhandling, til det felles gode for hele Syrias folk. La ingen 

innsats være spart i arbeidet med å sikre humanitær hjelp til dem som er rammet av denne 

forferdelige konflikten. Særlig de som har blitt tvunget på flukt og de mange flyktninger i 

nabolandene. Må hjelpearbeiderne, som har oppgaven med å lindre lidelsene til disse menneskene, 

bli gitt adgang slik at de kan bidra med nødvendig hjelp.  

Hva kan vi gjøre for å skape fred i verden? Som pave Johannes sa har alle et ansvar for å skape nye 

relasjoner i samfunnet og la seg veilede av rettferdighet og kjærlighet. Alle menn og kvinner av god 

vilje er forpliktet til å arbeide for fred. Jeg kommer derfor med en sterk oppfordring til hele Den 

katolske kirke, til alle kristne uansett kirkesamfunn, til medlemmer av andre religioner og til ikke-

troende brødre og søstre: Fred er et gode som overkommer alle hindringer, fordi freden tilhører hele 

menneskeheten! 

Jeg gjentar derfor med kraft: Verken en konfronterende kultur eller en kultur for konflikt bygger 

harmoni blant og imellom folkeslag. Det er snarere en kultur som fremmer dialog og møte mellom 

mennesker som er den eneste veien til fred. Må bønnen om fred løftes frem og berøre alles hjerter, 

slik at de legger ned våpnene og lar seg lede av ønsket om fred.  

Derfor, mine brødre og søstre, har jeg bestemt å kunngjøre for hele Kirken at den 7. september, på 

vigilien for Marias fødsel, hun som er fredens dronnings skal være en dag for faste og bønn for fred i 

Syria og Midtøsten, så vel som for resten av verden. Jeg inviterer derfor alle (personer) også kristne 

av andre konfesjoner, tilhengere av andre religioner og alle mennesker av god vilje til å gjøre det de 

kan for å fremme dette initiativet. Den 7. september fra kl. 19 til kl. 24 vil vi samles på Petersplassen 

til bønn og bot, for å be Gud om fredens gave til Syria og til ethvert sted i verden hvor det er konflikt. 



Menneskeheten trenger slike handlinger som er gjennomsyret av fred og å høre ord om håp og fred! 

Jeg oppfordrer alle lokalkirker til ikke bare å faste, men også til å be. 

La oss be om at Maria hjelper oss til å møte vold, konflikt og krig med dialog, forsoning og kjærlighet. 

Hun er vår mor. Må hun hjelpe oss å finne fred; vi er alle hennes barn! Hjelp oss Maria å overkomme 

dette vanskelige øyeblikk, slik at vi i enhver situasjon med besluttsomt bygger en kultur der vi møter 

hverandre med fred.  

Maria, fredens dronning, be for oss! 


