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Mange af jer har sikkert også fulgt med i DR’s nye 

store tv-serie satsning, ”Herrens Veje” med Lars 

Mikkelsen i hovedrollen som den lettere alkoholiserede 

provst Johannes Krogh. I serien følger vi ham og hans 

familie, der både privat og professionelt har sine op og 

nedture. Set fra min stol er det en glæde, at DR og 

Adam Price nu har kastet sig over folkekirken, og 

faktisk forsøger at tegne et mere nuanceret billede af 

præsten end vi tidligere har været vidne til i 

filmhistorien. 



For alt for ofte er præster blevet fremstillet på en 

karikeret og stereotyp måde i film og tv. Tænk blot på 

en figur som Pastor Pripp i Næsbygårdfilmene fra 

1960’erne. Pastor Pripp bor selvfølgelig i en idyllisk 

præstegård med hustru og 6 præstedøtre, der hver især 

er opkaldt efter en blomst og har udprægede 

musikalske evner. Der bliver aldrig sagt et ondt ord i 

den stråtækte præstegård. Hustruen hjælper gerne til, 

og der er altid tid til at godsejeren eller dennes 

barnebarn kan kigge ind til et lille glas eller en 

fællessang - som meget ofte er både skrevet og 

komponeret af selveste Sven Gyldmark. 

 

Anderledes forholder det sig i ”Herrens Veje”. Her er 

der fokus på, at præsten er et almindeligt menneske. Et 

menneske, der også bøvler rundt i livet og kærligheden 

– nøjagtig ligesom alle andre. Billedet af Johannes og 



hans familieliv er langt fra ligeså idyllisk beskrevet 

som i de gamle Morten Korch film. Johannes tager sine 

ture på værtshuset, den ene søn, Christian, snyder med 

specialet, er utro med sin bedste vens kæreste og lever 

på ingen måde op til de forventninger, som man udefra 

måske, måske ikke med rette kunne have til en 

præstesøn. Den anden søn, August, som er fulgt i 

faderens fodspor har også sine dilemmaer at slås med. 

Det kom ikke mindst frem i sidste uge, hvor vi fulgte 

hans første tid som feltpræst i Irak. 

 

Han indleder sin feltpræstetjeneste med at prædike over 

den tvivl, der kan ramme en, når man går i krig og 

sætter sit liv på spil i kampen mod en fjende, der vil en 

til livs. Han kommer derned med en klar opfattelse af 

og et princip om, at han ikke er en del af krigen, og at 

han kun skal agere som skriftefader og soldaternes ven. 



I begyndelsen nægter han derfor også af teologiske 

grunde at velsigne deres kampvogne og våben. Men 

stillet overfor krigens grufulde realiteter, en soldats 

sidste kamp for livet, ender han alligevel med at tage 

del i kampen. I kampens hede åbner han ild og dræber 

en uskyldig kvinde, der tilfældigvis var på det forkerte 

sted på det forkerte tidspunkt. 

 

Augusts deltagelse i krigen har i den forløbne uge og 

med rette givet anledning til stor debat og kritik af 

seriens skildring af feltpræstens arbejde. I den virkelige 

verden har vi heldigvis endnu ikke været ude for, at en 

feltpræst har taget et andet menneskes liv på en 

patrulje. Forhåbentlig kommer det aldrig dertil. 

 



Serien tegner således et falsk billede af, hvad 

feltpræsten laver, men ser vi bort fra det, så peger 

afsnittet på et væsentligt element ved vort menneskeliv. 

Ligesom August kan vi ofte komme til at stå i et 

dilemma mellem vores principper, vores livsanskuelse 

og den virkelighed, som vi møder ude i verden. Vi kan 

nemt opstille en masse religiøse og/eller politiske 

principper for, hvordan vi gerne vil leve vores liv og 

udføre vores kald, men ude i virkeligheden vil der ofte 

være andre og flere hensyn at tage. Nogle gange må vi 

holde fast i principperne, mens vi i andre 

sammenhænge må bøje af. 

 

Hvornår vi skal gøre det ene frem for det andet, er dog 

langt fra entydigt, men måske kan vi finde hjælp i 

dagens evangelium, som netop handler om forholdet 

mellem de fastlåste principper og den foranderlige 



virkelighed, som vi konstant bliver konfronteret med. I 

dag går Jesus i clinch med farisæerne, som ofte satte 

lovens foreskrifter højere end det enkelte menneskes ve 

og vel. Jesus går imod deres lovfæstede princip om, at 

man partout skal holde fri på hviledagen og ikke 

engang må hjælpe sin næste. 

 

For loven er som bekendt blevet til for vores skyld og 

selv på sabbatten kan der jo ske ting og sager, som 

kræver en handling, der ikke kan vente til i morgen. Det 

gælder ikke mindst, når der er et hensyn at tage til de 

mennesker, som er omkring os og som har brug for 

vores hjælp. Menneskelivet, livskvalitetens fremme og 

kærligheden må til hver en tid være det, der i 

modsætning til love, regler og principper skal være det 

bærende grundlag for vores måde at handle på. Det liv, 

som Gud selv har skænket os, skal vi værne om. Kun 



på den måde nærmer vi os intentionen bag den lov, som 

Gud gav Moses på Sinajbjerget. 

 

Men hvordan opfylder vi så kravet om at fremme 

menneskeliv og livskvalitet? Hvordan værner vi 

konkret om det liv, som vi selv og andre har fået givet? 

Jeg tænker, at vi ofte kan havne i situationer, hvor der 

er flere hensyn at tage. De valg, som vi tager, har på 

godt og ondt en konsekvens. Da August vælger at gå 

ind i kampen, gør han det som et led i hans bestræbelse 

på at være nede med soldatergruppen og hjælpe dem ud 

af en livstruende situation. 

 

Han gør det for at fremme deres liv og i et desperat 

forsøg på at yde soldaterne en relevant form for støtte, 

men samtidig får hans valg også voldsomme 



konsekvenser for den kvinde, der dræbes for øjnene af 

hendes søn. Hvilket hensyn er størst? Hvilket liv er 

mest værd? Vi kan næsten ikke være bekendt at stille 

det spørgsmål. Det, der er livgivende for nogen, kan 

være dødbringende for andre. Når vi bøjer principperne 

og rykker ud af vores comfortzone, er det væsentligt, at 

vi gennemtænker konsekvenserne af vores handlinger. 

 

Hvor meget vi end vil det, er det ikke sikkert, at vi med 

vore handlinger altid fremmer menneskeliv og 

livskvalitet. Ligesom farisæerne kan vi i bestræbelsen 

på at gøre alting lige efter bogen også selv miste blikket 

for vores omverden og de mennesker, som behøver os 

vores hjælp og omsorg. Men ligesom August kan vi i 

mødet med virkeligheden også komme til at bøje 

reglerne og principperne for meget. Ingen mennesker 

er ufejlbarlige, og vi skal ikke forsøge at gøre os selv 



til andet og mere end de mennesker, vi er. Lad os i 

stedet sætte os på den nederste plads i troen på, at 

værten ser nådigt til os og på et tidspunkt inviterer os 

højere op. 

 

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, 

Fader, Søn og Helligånd. 

Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, 

højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. 

Amen. 

 


