
 

«Likeverd, respekt og glede  
må være fundament for Kirkens handlinger» 

av Kjell Moberg 

 
 
Kjære medmenneske 

TESER I TIDEN 

Hva er en TESE? 
En vitenskapelig påstand? 
En læresetning? 
En virkelighetsbeskrivelse? 

Mester SOKRATES sa:  
«TESE er en påstand» 

Vær så god, 
her er min påstand, dagens TESE: 

«LIKEVERD, RESPEKT OG GLEDE må være fundament for Kirkens handlinger» 

KIRKEN - en kristen BASTION? 

Jeg har besøkt flere kirker i Bergen i den senere tid og det har hent at jeg føler 
meg som en fremmed: 

Hvem er du? 
Hvorfor er du her?   

Jeg har opplevet Kirken som lite inkluderende. Selv papirinformasjonen du får 
utlevert sammen med salmeboken ved inngangen – kan virke forstyrrende på 
dagens ritual. Også dagens TEKST kan ofte være vanskelig. Pine og helvete? 
Hvor er LIKEVERD – RESPEKT OG GLEDE? 

Ved DÅP – KONFIRMASJON eller BRYLLUP, følger mange NYKOMMERE med i 
Kirken. Da er det viktig å skape grobunn for behovet for å komme igjen, for å 
lære mer om kirkens gode budskap. 



Biskop, prest og aktive medlemmer av Kirken – ikke snakk NED til oss 
alminnelige mennesker. 

Du prest - kom ned fra prekestolen – og snakk MED oss! 
SMIL – ønsk oss velkommen i denne menighet – med LIKEVERD, RESPEKT OG 
GLEDE. 

I boken «Hvor kristent skal Norge være?» beskrev Biskop Halvor 
Nordhaug romertiden, selv på Jesus tid var diskriminering vanlig. Jentebabyer 
var ikke velkommen. Ble satt ut i skogen til rovdyr. Kvinnen var en slave. Ja - 
slaver, også menn, var vanlig.  

Men – med kristendommen kom LIKEVERD. Uansett kjønn, farge eller status, 
mennesket ble likeverdig som individ. For en REVOLUSJON! 

Hvor er vi i dag? 
Norge har vært et kristent land i mer enn 1000 år. Med alle de brutale feil vi 
som mennesker har gjort – for å kristne landet – er det tid for å lære av sine 
feil.  

I dette år - 2017 - har STAT og KIRKE skilt lag. Kirken i Norge har fått en helt ny 
situasjon. Er Kirkens kvinner og menn klare for dette? 

Mitt svar er NEI. 

Vi må skape et begeistringens kristent fellesskap, som kan motstå påvirkning 
fra andre religioner der hvor LIKEVERD, RESPEKT og GLEDE – ikke er deres 
handlinger. 

Vi – mennesker i NORGE trenger KIRKEN, og KIRKEN trenger oss 
mennesker. Skap en VINN – VINN situasjon, hvor Kirken ønsker LIKEVERD, 
RESPEKT OG GLEDE for alle mennesker. Da skapes fundamentet for at vi vil 
være en av MENIGHETEN, og den Norske Stat vil forbli en Kristen Stat. 

Kjell Moberg – (82årung.) 

--------------------- 

 

 

 



 

CONFUSIUS 

SMILET 

Sept 2016 STORETVEIT KIRKE: KONFIRMASJINSPRESENTASJON 

Gledelig mange - der satt besteforeldre, foreldre og søsken, mange for første 
gang. PRESTEN benyttet ikke anledningen til skape et ønske om TILHØRIGHET. 

På Askøy 2017: 6 SKULLE DØPES. Mange tilstede. Presten markerte sin 
motstand mot HOMOFILT EKTESKAP og glemte; LIKEVERD, RESPEKT OG GLEDE. 

JULAFTEN – stinn kirke – lang, tung preken. Presten benyttet ikke muligheten.  

GREFSEN KIRKE. Utrolig mange konfirmanter. Musikk og tema for INKLUDERING 

SVENSK KONGELIG DÅP: High 5: smil og glede 

PROGRAMMET som vi mottar ved inngang – skal være et VERDIPAPIR med 
fristende INFO og kontakt-tlf. – som bringes med hjem. 

BEGEISTRING; Kong Olav skal ha sagt; «Med BEGEISTRING som drivkraft, kan 
skapes MIRAKLER.» 

GRUNNLOVEN § 2  «den kristne og humanistiske arv» 

SeniorKjell 

 


