
Anafora – en fredfull plass

Det koptiske retreatsenteret Anafora ligger i ørkenen mellom Kairo og Alexandria. NMS støtter to prosjekter 
som gjennomføres på senteret. Det ene er sommerskole for gutter. Hvert år samles gutter i alderen 9 til 15 år i 
to måneder. Vanligvis er det 250 gutter, men i år var det kun 100 grunnet Covid-19. Guttene kommer fra svært 
fattige, kristne familier, og har ofte måttet slutte på skole for å jobbe under svært dårlige forhold. På Anafora får 
de undervisning på tilpasset nivå i skolefag og håndverk. Målet er at guttene skal bli tryggere på seg selv og få et 
bedre grunnlag for videre skolegang og arbeid. De får et stipend for tiden de er på Anafora. På den måten får 
familiene deres en kompensasjon for tapte inntekter uten at guttene må være involvert i barnearbeid.

Under oppholdet deltar de på daglige messer og bønner. Slik får de et nærmere forhold til Kristus og den kristne 
tro. De lærer også nye ferdigheter som snekring, keramikk, veving, grunnleggende kunnskap om elektrisitet, og 
de lærer å ta ansvar. Guttene lærer også å leve fysisk sunnere gjennom et balansert kosthold. Leger kommer til 
Anafora for å gjøre en helsesjekk av guttene.

Når guttene kommer hjem, tar de eksamenene og fortsetter på skolen. De har fortsatt kontakt med lederne og 
tidvis prestene fra deres hjemsted, som kommer sammen med dem til Anafora. Slik får de fortsatt støtte 
både åndelig, mentalt og følelsesmessig.

Mina var en av guttene som kom til Anafora i år. Han er 13 år gammel og vokste opp i et voldelig miljø. Han var 
traumatisert og slet med å møte opp på skolen i rett tid. Til slutt slet han med å møte opp i det hele tatt. Han 
trodde ikke lenger på et system som så ut til å ha gitt ham opp allerede. På Anafora lærte han å lese og skrive, 
og håpet er å komme tilbake til skolen. Han lærte å være rolig og løse problemene sine uten å sloss. Mina er klar 
over at suksessen hans kom gjennom teamet på Anafora som trodde på ham, oppmuntret ham og nektet å gi 
ham opp.

Det andre prosjektet, «Trauma Healing», hjelper kvinner som har opplevd seksuell mishandling. Kvinnene er 
mellom 17 og 25 år og har kurs og samtaler i små grupper. De skamfulle og redde overlevende etter traumer 
gjenvinner en følelse av egenverd og ser ikke lenger på seg selv som ofre, men som frie aktører. Noen av dem 
blir ledere og forbilder for andre kvinner når de kommer tilbake. Sammen med andre kvinner, menn og prester 
som er involvert i prosjektet, blir de endringsaktører i lokalsamfunnet. De jobber målrettet mot et patriarkalsk 
system der kvinnene ikke har noen rettigheter, og hvor stillhet, skam og skyld er normen for unge kvinner.
På Anafora lærer kvinnene blant annet å si NEI. Dette er ikke lett. Vanligvis godtar kvinnene det mennene sier til 
dem og bare adlyder. Men gjennom kurset får de øvelse i, og styrke til, å si hva de vil og hva de føler.
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Det var mange smil å se på Anafora i sommer



Biskop Thomas har bygget opp retreatsenteret Anafora, som årlig hjelper mange mennesker i utfordrende livssituasjoner.

Les mer om Midtøsten 
og arbeidet på:

nms.no/finndinmenighet

Hva gjør vi i Midtøsten?
Mediearbeid står sentralt for NMS i Midtøsten. Via Satellitt-TV forkynnes evangeliet, og alternative 
holdninger og verdier blir formidlet til mange både på TV- og data-skjermen. Interaktive nettsider er 
strategisk og gir gode muligheter for samtaler om eksistensielle og praktiske spørsmål. Ikke minst med tanke 
på dem som ikke kan lese og skrive er TV av stor betydning. Sammen med våre partnere støtter vi opp om 
forfulgte kristne, både praktisk og økonomisk. Kvinners rettigheter er også en viktig del av arbeidet, og flere 
prosjekt retter seg spesielt mot kvinner som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg 
støtter vi Bibelselskapet i Egypt i deres arbeid med å gjøre Bibelen tilgjengelig for folk flest.

Vi mennesker har alltid trengt hverandre.
Fellesskapet. Flokken. 

Verden er kanskje ikke slik den en gang var. 
Men det går aldri av moten at mennesker møtes.

Vil du starte et småfellesskap?
Les mer og bestill startpakke her:

nms.no/smafellesskap/
Vi tilbyr gratis ressurser til bruk i alle former for 

småfellesskap. Småfellesskapene kan knyttes 
opp til menigheten og misjonsavtalen, slik 

at flere kan bli kjent med den 
verdensvide kirke.

https://nms.no/finndinmenighet
https://nms.no/smafellesskap/

