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Til Marianne Christiansen

I 2020 fik jeg bevilget tre måneders studieorlov med ophold på det teologiske seminarium Near East School
of Theology i Beirut, Libanon. NEST afholder hvert andet efterår et tremåneders kursus netop for præster
på orlov. Det er hovedsagelig tyske præster, der deltager i disse lange kurser, men der har været en eller to
danske præster før mig.
Opholdet på NEST blev aflyst med kort varsel pga. eksplosionen på havnen i Beirut 6. august 2020 og
coronasituationen. Heldigvis blev det gennemført året efter, og jeg er taknemmelig for, at jeg fik mulighed
for at udskyde orloven et år. Sammen med mig var der fire tyske præster.
Near East School of Theology blev grundlagt af amerikanske protestantiske missionærer i 1800 tallet. NEST
har haft sin nuværende placering siden 1935. NEST kan sammenlignes med en dansk højskole. Det er en
bygning i ti etager med et stort bibliotek, undervisningslokaler, kirke, opholdsrum, køkken og spisesal. På de
øverste etager er der værelser til de studerende og kontorer. Vi præster boede på øverste etage med udsigt
over Middelhavet. Der er også både gymnastiksal og biograf. I forhallen hænger der et stort stoftryk med
teksten „Jerusalem”, hvor de tre midterske bogstaver USA er fremhævet. Så de amerikanske rødder
fornægter sig ikke.
På NEST bliver der undervist i de forskellige teologiske fag: NT, GT, kirkehistorie, dogmatik og
religionspædagogik. Underviserne har ph.d. eller doktorgrader fra amerikanske eller europæiske
universiteter. Uddannelsen er anerkendt i det libanesiske skolesystem. De studerende kommer fra mange
forskellige lande. Sammen med os var der unge fra Libanon, Syrien, Armenien, USA, Canada og Spanien.
Normalt er der også tyske teologistuderende, men de havde meldt fra pga. coronasituationen. Der er kun
tre kvindelige præster i Mellemøsten, og de er alle uddannet på NEST. Den første, Rola Sleiman, er præst i
Tripoli 50 km. nord for Beirut. Hende besøgte vi et par gange.
Vi præster kunne hver især følge den undervisning, vi ville. Jeg deltog i tre forskellige kurser: To om islam
og et om Mellemøstens forskellige kirkesamfund både historisk og nutidigt. Det var jo her, de første
menigheder og kirker opstod. Under korstogene i 11. til 14. århundrede blev kirkerne splittet i en østlig
ortodoks og en romersk katolsk del. Og i 1800 tallet opstod der protestantiske grene på træerne som et
resultat af mission fra USA og Europa. I islamkurserne studerede vi islams opståen og udbredelse i 600
tallet. Og vi nærlæste de steder i Koranen, hvor Jesus og kristendommen bliver omtalt.
NEST gjorde meget for at præsternes ophold skulle være kompakt og lærerigt. Hver uge blev der arrangeret
foredrag kun for os. Vi havde besøg af imamer og muslimske feminister (hver for sig!). Der var journalister,
som fortalte om Hizbolla og udviklingen i Libanon siden eksplosionen på havnen. Vi havde besøg af NGO´er
og kirkeledere, der gav os et indtryk af kristendommens og kirkenes nutidige vilkår i landet. Hver fredag
blev der arrangeret ekskursioner til moskeer, kirker, skoler, NGO´er eller flygtningelejre.

Og om søndag gik vi til gudstjeneste i den kirke, som vi havde hørt om i ugens løb. Så jeg var til gudstjeneste
i elleve forskellige kirkesamfund på de tolv uger, jeg boede i landet.
Libanon er et smukt lille land på størrelse med Region Midtjylland med middelhavskyst og sneklædte
bjerge. Her ligger verdens ældste beboede by, Byblos, og her ligger de største og mest velbevarede
romerske templer. Langs med kysten står korsridderbogene den dag i dag. De bibleske byer, Tyrus og Sidon,
ligger på vestkysten mellem Beirut og grænsen til Israel.
Men det er også et land, der måske er ved at falde fra hinanden. Der er ingen penge i bankerne, så alle
opsparinger er tabte. Reallønnen er en tyvendedel af for tre år siden. Den libanesiske lira mistede halvdelen
af sin værdi i løbet af vores ophold i landet. Der er strøm i lysnettet én time i døgnet. Resten af tiden er der
kun elektricitet, hvis man har adgang til en privat generator. PÅ NEST var vi uden strøm to timer hver
eftermidddag og i løbet af natten. Der er ingen offentlig vandforsyning. NEST får leveret vand fra en privat
virksomhed to gange om ugen. Det politiske system i Libanon er brudt sammen, og vi mødte kun én mand,
der har tillid til landets politikere. Han arbejder for præsidenten. Line Ramsdal, som er ansat på
Danmissions kontor i Beirut fortalte os, at NGO´erne tilsammen uddeler halvanden million madrationer
hver dag. Mænd står i køerne og græder, fordi deres børn er sultne.
Jeg tør ikke gætte på, hvordan de kommende år vil blive i Libanon. Men hvis NEST bliver ved med at
eksistere, og hvis de bliver ved med at lave kurser for præster på orlov, så håber jeg, at flere præster fra
Danmark vil deltage fremover. Jeg synes, stedet fortjener at være mere kendt både blandt præster og på
universiteterne. Jeg ved at én teologistuderende fra Danmark har læst på NEST i et år. Jeg kunne tænke mig
at tale med studievejlederne i både Århus og København om NEST.
Opholdet var en stor berigelse for mig. Både pga dem, jeg mødte, og alt det, vi så og oplevde sammen. I
efterårsferien besøgte Bente og to af vores børn mig.
I den følgende tid har jeg allerede mange aftaler om foredrag om mine tre måneder på Near East School of
Theology. Jeg vil anbefale stedet, hvor jeg kommer frem.
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