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Kjære godtfolk på Sola, kjære Sola menighet! 

Gratulerer med dagen! 

 

Jeg skal snart legge ned grunnsteinen til den nye kirka, sentrumskirka. Å legge noe 

ned i jorda minner om å så frø. Jesus brukte bilder når han talte. Flere av bildene er 

hentet fra jordbruk. Jeg leser fra Markus 4: 

«Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han 

sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han 

vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde.» 

 

Vi vet veldig godt at denne kirka ikke blir til «automatisk», slik det står på gresk 

om såkornet, «av seg selv». Her ligger årsverk og utallige timer, både før og etter 

denne dagen. Noen av timene er arbeidstid, mye er dugnad, giverglede og bønn. I 

dag ber vi om at kirka må bli til velsignelse for folk som bor i Sola. 

 

Guds rike på Sola kan ikke telles og måles. Vi er både sterke og svake i troen, vi er 

medlemmer i Den norske kirke, og i andre kirkesamfunn. Vi er frimodige vitner og 

sjenerte naboer. Alt og alle tilhører Gud. Guds rike er alltid mye større enn et 

menneske kan fatte. Samtidig ligger det åpent i dagen, så den som vil kan slutte seg 

til og finne glede, trøst og hjelp i hverdag og fest. Jeg leser videre fra Markus: 

 

«Jesus sa: Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi 

bruke? Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø 

på jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og 

får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.» 

 

Det er vår bønn at dette Gudshuset skal representere et Gudsrike som er 

innbydende, og som kan romme all slags «fugler under himmelen». 

 

Kjære godtfolk på Sola! Kjære ansvarlige byggherrer og menighet! Må dere få 

kjenne stolthet og glede etter hvert som bygget reises, og når det tas i bruk. 

Underveis håper og ber jeg om at dere må kjenne Guds fred og bli fylt av Guds 

kraft!  

 

Vår Gud er ikke langt borte. Det er i Gud vi lever, rører oss og er til. Jesus er det 

levende Gudsordet som kan fornye enkeltmennesker og lokalmiljø. Må den nye 

kirka ære ham! 
 


