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– Hva tenker du om at 
så få kristne har støttet 
abortaksjonene?
– Jeg er veldig skuffet over det - ikke 
for min egen del, men for de uskyl-
dige livene som går tapt. Jeg er redd 
vi frykter journalister fra Dagbladet 
mer enn Gud.

Ludvig Nessa, prest i «Den norske kirke i 
eksil» og profilert abortmotstander, til Korsets 

Seier

kirkebakken

Slik politiet avbildes 
også i den daglige 
mediestrøm er det som en etat der de ansatte og 
deres tillitsvalgte er mer opptatt av lønn og ar-
beidstid enn av å utøve profesjonalitet og korpsånd. 
Politiets egen fagorganisasjon bør gå i seg selv 
og ta lærdom av kommisjonens rapport. Den bør 
innse at det ikke nødvendigvis er ved økte ressurser 
innsatsen kan bli bedre, men ved at de ressursene 
som er til rådighet, blir brukt mest mulig effektivt.

Dagbladet, Oslo 

krinGSJÅ

la oSS be
■■ Kjære Gud, du som har gitt oss livet. Hjelp oss 

å bruke våre evner og gå inn i de oppgavene livet 
byr oss. La oss leve i tillit til at du er barmhjertig. 
Amen.

Den kunne vært så fin den lignelsen om talen-
tene – om det ikke hadde vært for at den ender 
med gråt og tenners gnidsel. Og med en etter 
all medmenneskelig målestokk grovt urettferdig 
behandling av et stakkars menneske: «Den som 
ikke har, skal bli fratatt selv det han har.» 

For lignelsen begynner jo så bra. Vi får et bilde 
av en Gud som deler ut ansvar og oppgaver til 
alle – nøye tilpasset den enkeltes forutsetninger. 
«En ga han fem talenter, en annen to og en tredje 
én talent – etter det hver enkelt hadde evne til.» 
Livene og livsoppgavene er ulike. Men Gud er så 
barmhjertig at han avpasser byrden etter hva vi 
kan bære. Det er fint.

Men så skjærer det seg. De to som hadde store 
evner og tilsvarende mye ansvar, er frimodige 

og får sving på sakene, 
skryt for alt de oppnår og 
glede i lønn for sitt strev. 
Sistemann, han som var 
svakere utrustet, er redd, 
tør ikke gå i gang med 
det han har fått ansvar 
for, oppnår ingen ting og 
får attpåtil kjeft og straff. 
Er Gud virkelig så hard 
og urimelig, akkurat som 
stakkaren fryktet? Jeg 
skjønner det ikke.

Men jeg aner: Ingen kan 
leve et annet liv enn sitt 
eget. Det er vår eneste 
oppgave – og alt Gud kre-
ver. Ofte ønsker vi oss et 

annet liv i stedet for å gå ordentlig inn i og inn 
for det vi har fått. Dette er dypest sett misnøye 
og mistillit til ham som ga oss livet og livsopp-
gaven. Da forsterker vi selv en ond sirkel. Da set-
ter vi oss utenfor fellesskapet med Skaperen. Da 
setter vi oss på siden av det livet vi ble gitt. Og 
til slutt går det helt av seg selv: Vi mister det.    

Kanskje denne fine og vonde lignelsen ganske 
enkelt konstaterer fakta?

Knut Grønvik er prest og skribent

Så hard?

Knut  
Grønvik

ettertanke

prest

Dagens tekst:
Matt 25,14–30

Norge er et de-
mokrati. Med 

en usunn interesse for 
sport. Men hvis det ikke 
handler om politisk ideo-
logi, hva er det norske 
sportsresultater egentlig 
skal legitimere?

Kato Nykvist, kommentator,  
i Nationen 

 

Breiviks siste offer
«Vårt barn var Breiviks siste offer». 
Det er overskriften på et innlegg fra 
foreldrene til Tamta fra Georgia. De 
er spent på dommen som faller i dag, 
men allerede nå er de opprørte over 
både de norske styresmakter og det 
norske rettsapparatet.

«Ingen regjering i verden ville ha til-
latt at en morder – selv en gal morder 
– fikk nitti minutter til å drepe barn», 
skriver foreldrene. Slik jeg leser innleg-

get, så slår det meg: Er det fra disse 
– som ser oss utenfra – vi får høre 
sannheten?

Her følger noen utdrag: «Vi, Tamtas 
foreldre, er svært frustrerte over utsik-
tene til at han kommer til å bli flyttet 
over til en spesialtilpasset klinikk med 
helsepersonell og tilpasset infrastruk-
tur. Hvorfor skal man bruke en formue 
på ham på denne måten?»

«Vi bønnfaller den norske stat om at 
han blir plassert på isolat resten av sitt 
liv. Bare på den måten kan han tvinges 

til å tenke gjennom barna han drepte, 
høre deres skrik og tvinges til å angre 
på det han har gjort. Han har ingen 
mulighet til å angre under de forhold 
han lever under nå; med TV, aviser og 
PC tilgjengelig. Det er ingen fornuft i 
at denne mannen skal få bo flere år 
i komfortable omgivelser. På toppen 
av det hele skal han ha mulighet til å 
skrive bok der han ytterligere kan få 
spre sitt hatbudskap. Det kan knapt 
kalles straff.»

                         Knut Nygaard

Utdrag fra verdidebatt.no/jaffasin

ikke på det. Mange igjen har en-
gasjert seg. Selv etter dette gru-
somme, leves livet videre, etter 
hvert. Derfor blir definisjonen på 
en generasjon overfladisk. Men 
slik vet vi at det er, og det å vite 
kan være nok. De som er unge 
nå vet at livet for mange – som 
liker de samme tv-seriene, data-
spillene, fotballagene, alt det van-
lige – har livet forandret seg for 
alltid. De har en fellesnevner alle 
skulle vært uten.

Avdekker. Den amerikanske 
forfatteren og historikeren Neil 
Howe, mener at generasjonene 
ikke sitter og venter på å bli for-

met av en stor hendelse i histo-
rien. Verdiene og hvem du er, 
begynner lenge før. De store ka-
tastrofene skaper ikke en gene-
rasjon, de avdekker den, mener 
Howe, som sammen med Wil-
liam Strauss forsker på genera-
sjonstyper og sykluser i USA. For 
millennierne (bredt definert som 
de fra 18-29 år) var 11. septem-
ber den definerende hendelsen 
for deres generasjon. Tidligere 
har det vært depresjonen i 30-åre-
ne, drapet på Kennedy, da Chal-
lenger eksploderte. For eksem-
pel. En skrev i forbindelse med 
tiårs-markeringen for 9/11 i fjor: 
«Lærdommen for denne gene-

rasjonen er at vi er alle koblet til 
hverandre. Alt henger sammen 
– både det gode og det onde».

Positivt. Professor Kjell Arne 
Røvik peker på at 22. juligene-
rasjonen er den første ungdoms-
generasjonen siden krigen som 
har blitt omtalt positivt, med re-
spekt og beundring fra samfun-
net rundt. Ikke som slappfisker, 
dessertgenerasjon, ironigenera-
sjon, rebeller, hippier (med cur-
lingforeldre og helikopteroppdra-
gelse). Men til en altfor høy pris.

Une Bratberg
reportasjeleder for Helg

une.bratberg@vl.no

Barn og unge over hele landet sang Barn av regnbuen i april i år. Her fra Torgalmenningen i Bergen. 
De som er unge i dag står foran mange år i kontakt med hverandre. De skal på skoler, ta utdanning,  
parallelt med at gjerningsmannen sitter innesperret. Foto: Tor Erik H. Mathiesen/NTB scanpix 
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