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Forord

“I er Jordens salt – I er verdens lys! Således beæret og bebyrdet blev de
første kristne sendt ud i verden!” (Margrete Auken, Alle helgens dag
2000).

En ære og en byrde – netop sådan kan Margrete Aukens arbejde som
præst beskrives. Ingen, der har haft med hende at gøre i kirkelig sammen-
hæng, kan være i tvivl om, at hun sætter en ære i selve arbejdet, og hun har
i sin tid som medlem af Folketinget lagt vægt på, at hendes hovedidentitet
ligger i præstehvervet: Hun ser sig selv som en præst, der er politiker, ikke
omvendt. Samtidig er arbejdet som præst også en byrde for hende, da der
bag hver gudstjeneste og prædiken ligger mange arbejdstimer. Og ifølge
hende selv gør det ikke præstearbejdet lettere, at det højst er en gang om
måneden, hun skal holde gudstjeneste. Tværtimod var det nemmere for
hende at få skrevet prædikener i de år, hvor hun var ude af Folketinget
(1991-94) og skulle prædike regelmæssigt.

Også det ansvar, der følger med præsteembedet, er på én gang en ære
og en byrde. Det er det samme ansvar, som Jesus pålagde sine disciple, da
han sendte dem af sted med ordene om, at de skulle være Jordens salt og
verdens lys. Og det er det ansvar, der ifølge Margrete Auken stadig påhvi-
ler enhver kristen.

Titlen Lys & salt beskriver den rettesnor, der går gennem Margrete
Aukens prædikener. At være lys og salt er det ideal, hun som præst selv sø-
ger at leve op til. Salt skal man være, fordi man med bid og uforfærdet re-
alisme må se den moderne virkeligheds voldsomme udfordringer i øjnene.
Lys skal man være, fordi ingen prædiken må degenerere til moralprædiken
og udskældning. Derfor skal en prædiken også vække varme, livskraft, op-
findsomhed, bevægethed, humor.

Det vigtigste ved lyset og saltet er, at det virker. Lys og salt er ikke til
for dets egen skyld, men for noget andet. Saltet skal fremhæve den smag,
der allerede er i maden. Men maden må ikke komme til at smage af salt,
for da bliver den uspiselig. Ligeså med lyset. Når det falder på noget, er
det ikke lyset, vi ser, men det, som belyses. Også lyset skal “tilsættes” i de
rette mængder. Ellers bliver det blændende i stedet for oplysende. 
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Men selv i de rette mængder, kan det være svært at være den verden,
der oplyses, og den jord, der saltes. Lyset falder jo også på steder, hvor øjet
havde vænnet sig til mørket. Og da bliver selv det mildeste lys skarpt. Li-
geså med saltet. Saltet har en konserverende kraft, der bevarer ting, som
man måske hellere så forsvandt. Og falder saltet med dets skarphed på et
sårbart sted, svier det. 

Kender man kun Margrete Auken fra det politiske liv, vil man måske blive
overrasket over at læse eller høre hendes prædikener. Som politiker er hun
ivrig, impulsiv og til tider uforudsigelig, mens hun som liturg er klassisk i
sit salmevalg, konsekvent i sin gudstjenestekomposition og gennemstruk-
tureret i sit prædikenarbejde. På trods af det politiske engagement, bliver
hendes prædikener ikke til politiske taler. De rummer som oftest henvis-
ninger til den konkrete situation, hun selv og menigheden befinder sig i.
Men disse beskrivelser af virkeligheden får aldrig lov til at stå alene, de bli-
ver bestandigt sat under evangelisk belysning. Margrete Auken er på den
måde en bevæget prædikant. Det er de ting, der kommer til hende udefra
som ord eller begivenheder, der sætter hende i gang med det teologiske ar-
bejde. 

Hun er også en humoristisk prædikant og kan til tider få hele kirken til
at bryde ud i latter. Som da hun indledte en prædiken med ordene. “I dag
er det første søndag efter Krøniken,” ugen efter at hele Danmarks søn-
dagsunderholdning, tv-serien Krøniken, var løbet over skærmen for sidste
gang i lang tid. 

Margrete Auken lader gerne bibelske figurer komme til live og fungere
som forbilleder og forståelsesmodeller for en nutidig tilhører. Johannes
Døberens klarsyn, Maria Magdalenes fortvivlelse, Peters tro og tvivl giver
ord og billede til menighedens egen fortvivlelse, tro og tvivl. Hun samler
på billeder, og hendes største inspirationskilde er Den Danske Salmebog.
Prædikenerne er fyldt af salmecitater, og et par enkelte yndlinge dukker op
i mere end én af de her udvalgte prædikener. 

Prædikenudvalget falder i to dele: Lys og Salt. Sidste del rummer otte
prædikener, som er en anelse mere bidske i tonen. Fælles for dem er, at de
er inspireret af konkrete begivenheder – mødet med en muslimsk taxa-
chauffør, intifadaens udbrud eller en optrapning af hvalfangster. De øvrige
prædikener er opstillet i kronologisk rækkefølge, og man finder en over-
vægt af prædikener fra de år, Margrete Auken fungerede som præst på
fuld tid. Udvalget er altså ikke en traditionel postil. 

FOR OR D
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I forbindelse med det redaktionelle arbejde er der blevet truffet et valg
om at bevare en vis mundtlighed i prædikenerne, da mange formuleringer
mister deres skarphed, hvis de gøres mere skriftlige. Kommateringen i ud-
valget skifter undervejs, idet den følger den oprindelige kommatering.
Der er tilføjet enkelte noter, hvor prædikenerne henviser til begivenheder,
der måske ikke længere huskes af alle. Til gengæld er der ikke indsat hen-
visninger samtlige de talrige steder, hvor Margrete Auken låner henvis-
ninger, formuleringer og citater fra andre prædikanter. Prædikenen er en
mundtlig genre, beregnet på brug i en konkret, gudstjenestelig sammen-
hæng, ikke en oplæst teologisk afhandling. Salmerne citeres efter den nye
salmebogsudgave, også i de prædikener, der er ældre end denne udgave.
Der henvises med forkortelsen DDS. 

Lys & salt udgives i anledning af Margrete Aukens 60 års dag, og det er en
stor glæde at kunne præsentere dette udvalg på 25 prædikener. Jeg ønsker
at takke Lisbeth Ryberg og Helle Wilsted Goll for hjælp i forbindelse
med udvælgelsen af prædikenerne. Desuden takker jeg N.F.S Grundtvigs
Fond, Lademanns Fond, Knud Tågholts Fond og Overretssagfører L.
Zeuthens Mindelegat for støtte til udgivelsen.

Ida Auken Nielsen
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Bøj  r yggen – og rank den!

Juledag 1990

Luk 2,1-14

Sikke et år – det begyndte ellers så flot med hele opbruddet i Østeuropa
og alle de forventninger, det skabte i os. Nogle af os troede virkelig, at der
nu ville ske en vending, og at det ville blive muligt at komme til at tænke
nyt over verden, så vi kunne komme i gang med at løse nogle af de mange
problemer i stedet for at blive ved med at skabe dem.

Nu synes jeg efterhånden, det er svært at have noget at have sin opti-
misme i. Alt er ved at gå til i kaos og problemer og nationalisme østpå – i
Vesten lukker man sig måske om sig selv og rejser nye mure, store vel-
færdsmure ned igennem Europa igen. De forhandlinger, der var i gang
om, hvordan man kunne skabe frihandel i verden, så også de fattige fik en
chance for at være med, er brudt sammen, fordi de rigeste lande ikke vil.
Og til overmål har vi så Golfkrisen, der er på nippet til at udvikle sig til en
krig – en krig som meget vel kan få de forfærdeligste følger ikke bare i
Golfen, men måske meget videre ud. Mange er viklet ind i den, og der er
andre interesser på spil end at standse en gal diktator. 

Og for at vi skal være sikre på at have problemer også til børnene og
deres børn igen, er FN’s klimaeksperter kommet med rapporten om driv-
huseffekten. Den siger ganske vist, at der kan gøres noget, men det er i
den grad et indgreb i vores livsstil – nemlig en dramatisk nedskæring af
energiforbruget – at diskussionerne hos de ansvarlige ikke går på, om det
passer, det eksperterne siger. Nej, helt beregnende sidder de rige og ener-
giødslende lande og drøfter – i ramme alvor – om det er prisen værd at
redde miljøet. Så hvor jeg i fjor vovede at sige, at kloden var klar til julen
og beredt til en ny begyndelse, så er vi i år helt ude af trit. 

Man kan selvfølgelig også vende det om og sige, at vi netop nu i den
grad trænger til, at det bliver jul, og der bliver tændt lys i mørket: tænk,
hvis vi bare skulle fortsætte i de gamle, nedtrådte spor, mere og mere fast-
låst i det, vi er, og det, vi har gjort. Tænk, hvis vi ikke fik lov at begynde
igen!
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