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Da Abdulrahim
Musa forsvarte sin
masteroppgave i
teologi for en tid
tilbake, satt
sensorene i Kairo,
California og SørKorea

Nye muligheter innen teologisk utdanning for arabere
– Da vi introduserte nettbasert fjernundervisning for noen år tilbake, gjorde vi en profetisk handling.
Dette sier dekan Hani Hanna på Det evangelisk-teologiske seminaret i Kairo (ETSC). Han poengterer at
ingen kunne forestille seg de mange muligheter som åpnet seg i etterkant av dette veivalget. Det
opprinnelige målet var å gjøre teologisk utdanning tilgjengelig for studenter som ikke kunne reise til
Kairo, men i kjølvannet av koronapandemien har den digitale arbeidsformen blomstret og forhindret
sammenbrudd i utdanningstilbudet. Selv om ETSC ikke har kunnet tilby klasseundervisning det siste
året, har over fem hundre studenter kunnet studere på dette teologiske senteret.
– Vi takker Gud for at vi ble ledet til å handle i tro i god tid før pandemien. Digitale redskaper har gjort
det mulig for lærere og studenter å ha den nødvendige sosiale distanse nå i perioden med Covid-19.
Dessuten har vi kunnet utvikle et digitalt bibliotek. Dette biblioteket, med mye arabisk litteratur,
utvider studentenes muligheter for forskning og læring, sier Dr. Hani Hanna.
Kommunikasjonsleder Mariam Hanna på ETSC forteller at 509 studenter følger tilsammen ni
forskjellige studier. Hun takker for den økonomiske støtten fra NMS.
– Det er nå utviklet 79 forskjellige digitale kurs. Studioet som driftes med støtte fra NMS har gjort det
mulig å produsere undervisning med høy kvalitet.
– Våre erfaringer fra det siste året vil ikke bare bli en parentes. Vi kommer til å fortsette å satse på
digital undervisning, ikke minst med tanke på å kunne involvere gjestelærere. Samtidig som vi også i
fremtiden vil benytte oss av digitale plattformer, vil vi gjøre klasseromsundervisningen enda mere
interaktiv, sier Mariam Hanna.
De digitale verktøyene har gjort det mulig å ta opp studenter fra praktisk talt hele Egypt og de fleste
land i Midtøsten, inkludert den arabiske halvøya. Noen av
studentene kommer fra områder hvor de kristne står under et sterkt ytre press. Mariam Hanna nevner
som eksempel Abdulrahim Musa.
– Da Abdulrahim forsvarte sin masteroppgave i teologi for en tid tilbake, var dette et internasjonalt
arrangement. Han selv var i Khartoum i Nord-Sudan, mens sensorene var i Kairo, California og SørKorea, understreker kommunikasjonslederen.
– Avhandlingen handlet om identiteten til den etiopiske hoffmann i Apostlenes gjerninger. Abdulrahim
bemerket at landet som i teksten identifiseres som Etiopia, kan ha inkludert det moderne Sudan. Men
hans viktigste poeng var evangeliets grenseløse natur i lys av pinseunderet, sier Mariam Hanna.

Sudaneseren Abdulrahim forteller at han ble student på ETSC fordi dette er det beste teologiske
utdanningssenteret i Midtøsten.
Arild M. Bakke
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Les mer om Midtøsten og
arbeidet på:
nms.no/finndinmenighet

Vi håper mange av våre
samarbeidsmenigheter ønsker å være med
på Den norske kirkes aksjon «Sammen som
kirke i hele verden» 2021.
Se kirken.no/sammen

På denne siden er det også nylig oppdaterte
NMS har ekstra ressurser til aksjonen
ressurser til menighetsavtalen: Brosjyre,
tilgjengelig på nms.no/sammen
plakat til infoskjerm, bønnekort,
powerpoint-presentasjon med mer.
Aksjonen gjennomføres i tiden mellom Kristi
himmelfartsdag 13. mai og St Hans 23. juni
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.

