REGNBUEBØNN

Dette er fasten jeg har valgt:
å løse urettferdige lenker,
sprenge båndene i åket,
sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker,
å dele ditt brød med sultne
og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.
Du skal se til den nakne og kle ham,
du skal ikke snu ryggen til dine egne.
(Jes 58, 6-7)

Jesus kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp,
og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han
pleide. Da han reiste seg for å lese,
rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet
bokrullen og fant stedet der det står skrevet:
Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
og rope ut et nådens år fra Herren.

(Luk 4, 16-19)

					

Foto: Kristin Morseth/Kirkens Nødhjelp

Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

Foto: Kirkens Nødhjelp

Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

REGNBUEBØNNER

Lengre historier til alle
ukene finner du på
fasteaksjonen.no
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DEN STILLE UKE

Kirkens Nødhjelps symbol med hendene
og duen er hentet fra bibelfortellingen om
Noah. Da storflommen var over lovet Gud
at han skulle verne livet mot dødskreftene.
For å gi Noah et synlig tegn på dette satte
Gud regnbuen på himmelen. Regnbuen er
et håpstegn, et tegn på at en ny begynnelse
alltid er mulig. Dette håpstegnet tar vi med
oss inn i fastetiden.

Farah Idle Mohamed er 13 år, det er sju
år siden han og familien kom til leiren
ved Garowe nord i Somalia. Han husker
fortsatt hvordan de hadde det den gang
for lenge siden, før tørken tvang dem til
å bryte opp. Da hadde de masse dyr og
de kunne dyrke grønnsaker. Tørke tvinger
stadig flere på flukt. Derfor er det viktig å
stoppe klimaendringene. Farah ønsker å bli
elektriker. Han er en av de heldige som får
gå på yrkesskole.

Ejigayehu Eshete er alenemor til tolv år
gamle Tizbit. De bor på en avsidesliggende
gård i Derefo kommune noen timers biltur
fra Addis Ababa. Der har Kirkens Nødhjelp
sammen med den ortodokse kirken i Etiopia
tatt i bruk tyngdekraften for å gi folk rent
vann. Nå slipper de å bruke skittent vann
fra en dam i nærheten. Fasteaksjonen 2019
skal gi flere mennesker et liv med rent vann.
Derfor trenger vi mange bøssebærere.

Lille Farah Abdi Mohamed er født i en
flyktningleir. Hun er det sjette barnet til
Nuru Xirisi Elmi Farah. Som andre mødre
tenker hun ofte på hvordan framtiden
vil bli for det lille barnet sitt. Fire års
sammenhengende tørke har tatt fra dem
alt, unntatt håpet. Håpet om at Gud holder
sin hånd over henne og barna. Maria
budskapsdag kommer midt i fastetiden. Det
er dagen da vi ser framover mot det barnet
som ble født julenatt og ga håp til en hel
verden.

Halimo på fire år har aldri kjent en
regndråpe på kinnet sitt, bare vindene og
den brennende sola. Tørken tok livet av alle
geitene. Far som var soldat ble drept. Da
så ikke Ikran Abdi Ahmed annen råd enn å
ta med seg de to små jentene sine og dra.
Nå bor de i flyktningleiren Jilab 3 ved byen
Garowe, nord i Somalia. Halimo gjør alt hun
kan for å hjelpe mamma. Hver dag tar hun
med den store vannkannen. Den er nesten
like stor som henne.

Ahmednadji Bashir Mohamed (Naji) er
hjelpearbeider og arbeider i alle leirene
rundt Garowe. Han er sikkerhetsansvarlig
og kjenner alle, alle stoler på ham. Naji er en
av de som sørger for det livsviktige vannet til
de tørkerammede. Men flyktningene trenger
mer enn vann og Naii skulle så gjerne gjort
mer for dem, men de mangler penger. Når
vi går med bøsse og samler inn penger
til Fasteaksjonen går det til hele Kirkens
Nødhjelps arbeid.

Fastetiden gir oss mulighet til å skifte
fokus bort fra oss selv og mot Gud og våre
medmennesker. Korset over er fra Etiopia og
plassert i kapellet til Kirkens Nødhjelp. Det
har både en vertikal og en horisontal akse.
Korset minner oss om at fastetiden har rom
for både stillhet og engasjement for andre.
Bønn og handling blir ett.

Kjære Gud, takk for fastetidens
mange muligheter. Den gir rom for
både handling og refleksjon. Hjelp
oss så vi ikke blir for selvopptatte,
men retter blikket utover og ser de
mange som trenger din kjærlighet.
Og minn oss daglig om at det er vi
som er dine hender og føtter.

Kjære Gud, tenn håpet i oss denne
fasten, håpet om forandring i oss og
rundt oss. Gi oss mot til å forandre
fastlåste tankesett. Hjelp oss slik
at vi ikke ødelegger vår framtid
på denne kloden. Og gi oss ledere
som tar bærekraftige valg og
beslutninger.

Kjære Gud, du som skapte alle
mennesker i ditt bilde. Minn oss på
dette også når vi fristes til å sette
opp skiller mellom oss og de andre.
Og hjelp oss så vi kan bidra til at
alle mennesker får oppfylt sine
grunnleggende rettigheter til mat,
vann og trygghet.

Kjære Gud, du som skaper og gir
liv. Du har gitt oss jorda, men vi
har den bare til låns. Vi har satt
spor også der vi aldri har satt våre
føtter. Gi oss mot til å ta vare på ditt
skaperverk også når det koster.
Gi håp, krefter og kreativitet og en
hellig utålmodighet.

Kjære Gud, takk for dine livgivende
dråper. De stiller tørsten og gir oss
nye krefter. Hjelp oss til å forstå
hvor verdifullt vannet er så vi ikke
forurenser og sløser med dine gode
gaver. Takk også for dåpsvannet
som gjør oss til dine barn.

Kjære Gud, hjelp oss å skjelne
mellom viktig og mindre viktig så
vi kan gjøre en forskjell for andre.
Takk for alle som ser at tjeneste
for vår neste er tjeneste for deg.
Hjelp oss å bygge fellesskap og
velsign alle som er med på Kirkes
Nødhjelps fasteaksjon.

Kjære Gud, takk for at du ga oss
din sønn Jesus, som ble prøvd i
alt. Vær med alle som opplever
sorg og smerte. Vi ber om fred og
rettferdighet for alle mennesker.
Og hjelp oss til å se at vi selv er en
del av bønnesvaret.
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