
REGNBOGEBØN
Dette er fasta eg har valt:
å løysa urettferdige lenkjer,
sprengja banda i åket,
setja undertrykte fri
og å bryta kvart åk sund.
Å dela ditt brød med svoltne
og la hjelpelause og heimlause koma i hus.
Du skal sjå til den nakne og kle han,
du skal ikkje snu ryggen til dine eigne.

 (Jes 58, 6-7)

Jesus kom òg til Nasaret, der han var oppvaksen, 
og på sabbaten gjekk han inn i synagogen, som han 
brukte å gjera. Han reiste seg for å lesa frå Skrifta, 
og dei gav han boka til profeten Jesaja. Han opna 
bokrullen og fann den staden der det står:
Herrens Ande er over meg,
for han har salva meg
til å forkynna ein god bodskap for fattige.
Han har sendt meg for å ropa ut
at fangar skal få fridom
og at blinde skal få sjå,
for å setja undertrykte fri
og ropa ut eit nådeår frå Herren.

 (Luk 4, 16-19) 

     



KJÆRLEIK 
Frå og med fastelavnssøndag 

Kirkens Nødhjelp sitt symbol med hendene og 
dua er henta frå bibelforteljinga om Noah. Då 
storflaumen var over, lova Gud at han skulle 
verna livet mot dødskreftene. For å gje Noah 
eit synlig teikn på dette, sette Gud regnbogen 
på himmelen. Regnbogen er eit håpsteikn, eit 
teikn på at ein ny start alltid er mogleg. Dette 
håpsteiknet tek vi med oss inn i fastetida. 

FORANDRING 
Frå og med 1. søndag i fastetida 

Bate Gemedo er 14 år gamal og bur i 
landsbyen Beseko i Etiopia. Før måtte dei 
henta vatn frå elva. Den vasskjelda delte dei 
med dyra, og mange blei sjuke av å drikka 
ureint vatn. No har folk i  landsbyen fått 
reint drikkevatn.  Og dei har lært masse om 
hygiene og korleis dei skal bruka det reine 
vatnet.  Bate seier han skal bli lege slik at han 
kan kurera folk fra sjukdomar. I Fasteaksjonen 
2020 kan du vera med og gje fleire menneske 
eit liv med reint vatn. 

RETTFERD
Frå og med 2. søndag i fastetida 

17 år gamle Kalkidan Gebiremedhn drøymer 
om ei reinare verd. Saman med Kirkens 
Nødhjelp sin  partnar, Tamra, i Etiopia, er 
ho ein av fleire ungdomar som har starta 
eit nytt klimaprosjekt. Dei plukkar plast og 
plantar grønsaker i plastflasker.  I tillegg 
lærer dei opp unge og gamle til å ta vare på 
miljøet. - Dette prosjektet er starten på ei 
forandring, seier ho stolt. Vi må jobba saman 
for klimarettferd. 

HÅP 
Frå og med 3. søndag i fastetida 

Klimaendringane truar planeten vår, men 
i Etiopia spirer eit stort håp. Der jobbar 
prestar på spreng for å læra opp folk til å 
ta vare på skogen og planta nye tre. Ein av 
dei er Abraham Mekonnen. -Kyrkjeskogen, 
Menagesha, er fleire tusen år gamal. Vi kallar 
han for «Addis Ababas lunge», seier han og 
forklarar korleis  tre fangar opp klimagassar. 
Ved å sikra skogen, tek ein også vare på 
dyreliv, plantar og menneske.   
  

VATN 
Frå og med Maria bodskapsdag 

Manglar dei vatn på garden, er det ti år gamle 
Kila Hirpo som ordnar opp. Ho pilar over det 
grøne graset. Lett i steget. Før måtte ho bruka 
store delar av dagen for å henta vatn frå 
elva. No har dei fått vasspumper i landsbyen. 
Då sparar ho masse tid som ho kan bruka 
til skulearbeid.  Kila vil bli lærar når ho blir 
vaksen.  Bli med på årets fasteaksjon og gje 
fleire born og unge ei ny framtid.

FELLESSKAP  
Frå og med 4. søndag i fastetida

Ebba Tafese er leiar for Kirkens Nødhjelp sitt 
program for vatn, sanitær og hygiene i Etiopia. 
Han elskar jobben sin. Når han ser korleis 
ansikta til dei som får reint vatn for aller 
første gong, lyser opp, får han masse energi. 
Han er stolt når han ser korleis reint vatn 
forandrar ein landsby, og stolt av arbeidet 
Kirkens Nødhjelp gjer saman med partnarar 
i felt.  

DEN STILLE VEKA  
Frå og med palmesøndag 

Krossen over er frå Etiopia og er plassert 
i kapellet til Kirkens Nødhjelp. Det er eit 
synleg teikn på at vi tilhøyrer ei verdsvid 
kyrkje. Den ortodokse kyrkja i Etiopia er ei 
av dei eldste kyrkjene i verda, og krossen 
er litt annleis enn dei krossane vi er vane 
med i Noreg.  Men også denne har både ein 
vertikal og ein horisontal akse. Det  minner 
oss om at fastetida har rom for både stille og 
engasjement for andre. Bøn og handling er eitt. 
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Lengre historier til 
alle vekene finn du på 

fasteaksjonen.no

Kjære Gud,  takk for fastetida.  Den 
gjev rom for både handling og 
refleksjon. Lat oss ikkje verta for 
sjølvopptekne, men hjelp oss så vi 
rettar blikket utover og ser dei mange 
som treng din kjærleik. Og minn oss 
daglig om at det er vi som er dine 
hender og føter. 

Kjære Gud, du som skapte alle 
menneske i ditt bilete. La oss sjå 
kvarandre slik du ser oss, så vi 
ikkje vert freista til å setja opp skilje 
mellom oss og dei andre. Hjelp oss så 
vi kan bidra til at alle menneske får 
oppfylt dei grunnleggjande rettane 
sine til vatn, mat og tryggleik. 

Kjære Gud, du som skaper og gjev 
liv. Takk for at du har gjeve oss jorda. 
Minn oss alltid på at vi har henne 
til låns. Gje oss mot til å ta vare 
på skaparverket ditt også når det 
kostar. Gje krefter og kreativitet og 
heilagt utålmod.   

Kjære Gud, takk for at du har gjeve 
oss evnen til å håpa. La oss bruka 
håpet til å skapa forandring i oss og 
rundt oss. Gje oss mot til å forandra 
fastlåste tankesett, og bruka evnene 
våre til å ta vare på kloden vår. Hjelp 
leiarane våre til å gjera berekraftige 
val og vedtak. 

Kjære Gud, takk for dine livgjevande 
dråpar. Dei stiller tørsten og gjev 
oss nye krefter. Hjelp oss til å forstå 
kor verdifullt vatnet er så vi ikkje 
forureinar og sløser med dine gode 
gåver, men bidreg til at vatnet skaper 
rettferd. Takk også for dåpsvatnet 
som gjer oss til dine born. 

Kjære Gud, du møter oss menneske 
med nåde og fred. Takk for alle 
som brukar dei sjansane dei har 
til å skapa ei meir rettferdig verd. 
Hjelp oss å byggja fellesskap, og 
velsign alle som er med på Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon. 

Kjære Gud, takk for at du gav oss 
Sonen din, Jesus Kristus, som 
vart prøvd i alt. Ver med alle som 
opplever sorg og smerte. Vi ber om 
fred og rettferd for alle menneske. La 
oss sjå at vi er ein del av bønesvaret. 
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